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Till Statsrådet och chefen för Försvarsdepartementet

Regeringen bemyndigande den 27 maj 1992 Dir. 1992:71 förchefen För-

svarsdepartementet tillkalla utredare med uppdrag lämna förslag tillatt atten
författningsreglering med anledning Pliktutredningens 1991:02Fö förslagav
till pliktsystem för totalförsvarets personalförsörjning.nytt

Till särskild utredare förordnades den 26 juni 1992 generaldirektören vid

Statens haverikommission Olof Forssberg. Till biträda utred-experter att

ningsmannen förordnades dag rättschefen Ann-Louise Eksborg ochsamma
kanslirådet Björn Janson 9den september 1992 Björnöverstensamt

Andersson, Sven Hallberg, verksjuristenöversten Key Hedström,numera
byråchefen Lindblom byråchefenArne och Kurt Wallin. Till för-sekreterare

ordnades rådmannen Mats Orstadius. Sven Hallberg entledigades den 4 mars
1993. Som förordnades dag generalmajoren Ingvar Rittsélexperter samma
och avdelningsdirektören Hans Wehlin. Den 27 april 1993 entledigades Björn

Andersson. Samma dag förordnades avdelningsdirektören Adéle Södrin att

biträda utredningen.expertsom

Arbetet har bedrivits under Utredningen författningsregleringnamnet om av
totalförsvarsplikten UFT. Utredningen har tidigare delbetänkandetavgett
SOU 1993:36 Lag totalförsvarsplikt.om

Utredningen överlämnar slutbetänkandet SOU 1993:101 Lag total-nu om
försvarsplikt Följdändringarna. Betänkandet innehåller förslag till de följdänd-

ringar i andra lagar och förordningar föranleds författningsförslagen isom av
det förra betänkandet. Därutöver finns i betänkandet förslag till samladett en
författningsreglering de totalförsvarspliktigas förmåner.av

Utredningens uppdrag med detta slutfört.

Stockholm i november 1993.

Olof Forssberg

Mars Orstadius
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Sammanfattning

Betänkandet innehåller förslag till de följdförfattningar föranledssom av
författningsförslagen i betänkandet SOU 1993:36 Lag totalförsvarsplikt.om

Bestämmelserna reglerar till förmånerrätten för dem fullgörsom värn-som
plikt eller civilplikt samlade i förordningenär förmåner till totalförsvars-om
pliktjga. I särskild förordning återfinns bestämmelserna regleraren rättensom
till ledighet för dem fullgör civilplikt. Regleringen medöverensstämmersom
vad gäller för totalförsvarspliktiga fullgör värnplikt.som som

I sak innehåller författningsförslagen endast några få förändringar för-i
hållande till vad gäller i dag. De viktigaste dessa följande:ärsom av

tillrätt utryckningsbidrag inträder totalförsvarspliktignär fullgjortharen-
grundutbildning under 120 dagar i stället för enligt gällande be-som nu
stämmelser efter 180 dagar

totalförsvarspliktiga får befattningspenning endast vid beredskapstjänstgö--
ring och kiigstjänstgöring
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Inledning

Allmänt

I betänkandet 1993:36 Lag totalförsvarsplikt har vi lagt fram förslag tillom
författningsreglering totalförsvarsplikten i enlighet med Pliktutredningensav
förslag i betänkandet SOU 1992:139 Totalförsvarsplikt. De följdändringar i

andra lagar och förordningar krävs för genomföra vårt förslag läggerattsom
fram i detta betänkande. Ett genomförande förslagen förutsätternu av

därutöver antal föreskrifter hos myndigheter inomatt ett totalförsvaret ändras

i enlighet med de lagarna och förordningarna.nya

Liksom vårti förra betänkande ifr SOU 1993:36 105-109 utgåtthar

ifrån vissa ändringar genomförs i totalförsvarets organisation. I enlighet

med vad Pliktutredningen har föreslagit utgår från myndighetatt en ny
Totalförsvarets personalverk inrättas för handha uttagning, registreringatt- -

och redovisning främst pliktpersonalen inom det militära och civila för-av

myndig-En utgångspunkt vårai förslagsvaret. de nuvarandeärannan att
heterna inom den egentliga försvarsmakten omorganiseras till endaen myn-
dighet Försvarsmakten i enlighet med det förslag Utredningensom- -
l991:04 lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret LEMOom
har skisserat i betänkandet SOU 1991:112 och statsmakterna har beslutatsom
skall gälla fr.0.m. den l juli 1994 prop. l99192:102 s.42-53, FÖU 12, rskr.

338. Eftersom förordningen 1983:276 verksamheten inom försvars-om
makten förordningenoch 1988:548 handläggning ärenden, tjänstetill-om av
sättning inom försvarsmakten i samband därmedm.m. ersättasattavses av



14

instruktionen för Försvarsmakten m.fl. myndigheter någotlämnar inte

förslag till följdändringar i dessa förordningar. I vissa andra författningar -
där ändringarna följdtill omorganisationen alltförskulle bli omfattandeav
och behöva ingående har för endastövervägas görastannat attmer -
sådana ändringar våraföranleds författningsförslag. Vi harsom av egna
vidare olika avstått frånskäl lämna förslag till följdändringarattav av
följande författningar:

kungörelsen 1941:720 beredskapsregisterom m.m.-
kungörelsen avgångsstat1942:684 för personal vid försvarsväsendet.om-
kungörelsen angående1944:407 med provisoriska bestämmelser meritbe--

räkning för befälsutbildad Värnpliktig m.m.
förordningen 1981:4 det statliga och adressregistret.om person--
departementsförordningen 1982: 1177.-
förordningen 1983:142 med arbetsgivarnyckel.regeringens-
förordningen 1991:10FFS skadereglering inom försvarsmakten m.m.om-

musik-förordningen FFS 1991:36 kvinnor i arménsanställningom av-
pluton.

det utgår från nuvarande ordningenNär gäller det civila försvaret vi den men
el-räknar möjligheten myndigheter särskilda överenskommelsermed efteratt

frågorler särskild överlåter besluta i vissalagstiftning till enskilda attorgan

dem medberör tjänstgör plikt hos dessa.som som

Ändringar totalförsvarsplikti betänkandet 1993:36 Lag om

lämpligareUnder arbetet med följdförfattningarna har det visat sig attvara

något ändra innebörden tjänstgöringsdag. I det militärabegreppet systemetav
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räknas i intedag inryckningsdagen och utryckningsdagen dagar då ut-som
bildning eller tjänstgöring fullgörs. I förmånshänseende jämställs sådanannan
dagar emellertid med tjänstgöringsdagar. På den civila sidan finns ingen mot-
svarighet till med in- och utryckningsdagar.systemet Efter ha övervägtatt
frågan ytterligare har vid inte använda begreppenstannat inryck-att oss av
ningsdag och utryckningsdag. Dessa dagar skall alltså inräknas bland tjänst-

göringsdagarna.

Detta medför i betänkandet SOU 1993:36att texten skall ändras enligt

följande.

I specialmotiveringen till 4 kap. §l lagen totalförsvarsplikt skall sistaom
meningen i första stycket s.l48 lyda:

I dessa inräknas de dagaräven i dag betecknas inryckningsdag ochsom
utryckningsdag.

I specialmotiveringen till 4 kap. 4 § lagen totalförsvarsplikt skallom
andra meningen i första stycket s.l54 lyda:

l detta antal ingår de dagar i dagens betecknas inryck-systemsom
ningsdag och utryckningsdag.

Bestämmelsen i 4 kap. 8 § förordningen totalförsvarsplikt skallom
avfattas följande.enligt

8 § Tjänstgöringstiden börjar den dag då den totalförsvarspliktige enligt

inkallelsen skall inställa sig tjänstgöringsstället och slutar den dag
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då han eller hon enligt inkallelsen avslutar tjänstgöringen.

Eftersom tandvård sjukvårdinte omfattas hälso- och bör blandbegreppetav
förmånerde totalförsvarspliktigas totalförsvarsplikti lagen även angesom

tandvård. sådanttill fri Rätten till ekonomiskt stöd, i dag irätten som avses
förordningen 1991:1385 värnpliktiga m.fl. börekonomisk hjälp tillom
också föråldratförmånerna. förplägnadbland Vidare bör ordetanges som er-

totalförsvarsplikti 8 § lagenordet kost. Bestämmelsen kap. 1sättas av om
får sålunda följande lydelse:

§ totalförsvarspliktig inställelse för mönstring ellerl En har vid annan

civilplikt tillutredning fullgör värnplikt elleroch han eller hon rättnär

reseförmåner.

fri kost,

fri inkvartering,

sjukvård,fri hälso- och

fri grupplivförsäkring samt

begravningshjälp.

enligttjänstepliktcivilplikt eller allmänDen fullgör värnplikt,som

6 kap. 2 § till2 har även rätt

fri utrustning,

dagersättning eller dagpenning,

utryckningsbidrag grundutbildning,efter viss

familjebidrag,

tandvård,fri

ekonomiskt stöd samt

krigstjänstgöring fälttraktamentevid beredskapstjänstgöring och

särskild i viss befattning.och ersättning för tjänstgöring
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Slutligen bör bland de förordningar upphävs förordningennärsom om
totalförsvarsplikt träder i kraft förordningen 1989:457ävenanges om
uttagning civilförsvarspliktiga till särskilda sjukvårdsenheter.civilaav

Förslaget till förordning förmåner till totalförsvarspliktigaom

Bestämmelserna förmåner till dem fullgör plikttjänstgöring i dagärom som
samlade i flertal förordningar, däriblandett värnpliktsförrnånsförordningen

1976:1008, förordningen 1976:1011 förmåner till civilförsvarspliktigaom
och förordningen 1989:447 förmåner till viss hälso- och sjuk-om m.m.
vårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten.

Vi föreslår regeringens verkställighetsföreskrifter tillatt bestämmelserna i

8 kap. lagen totalförsvarsplikt förmåner till totalförsvarspliktigaom om som
fullgör värnplikt eller civilplikt samlas i enda förordning. Bestämmelsernaen
i nuvarande förmånsförordningar inte tjänstgöring under plikt före-som avser
slår i allmänhet inarbetade i de författningar reglerar respektivesom
tjänstgöring.

I vissa avseenden föreslår vi ändringar i sak regleringen.av

Rätt till utryckningsbidrag föreligger i dag för den under minst 180 da-som
har fullgjort grundutbildning enligt värnpliktslagen. Förgar tillrättenatt

utryckningsbidrag skall omfattaäven totalförsvarspliktiga under läng-som en
tid i anspråk med civilplikt föreslårtas kvalifikationstiden minskasre att

till 120 dagar för alla kategorier totalförsvarspliktiga.
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Vi föreslår vidare till dagersättning eller dagpenning skall föreliggarättatt

den totalförsvarspliktige frånvarandeäven har varit från tjänsten, hanom om
eller hon har haft giltigt skäl för frånvaron. Typfallet frånvaro grundett är

skada eller sjukdom. I princip ankommer det den totalförsvarspliktigeav
själv visa han eller hon har haft giltigt skäl frånvaro.för sin Omatt att ett

den totalförsvarspliktige frånvarande i anledning frihetsberövandenav
grund misstanke brott eller vid avtjänande frihetsstraff, har hanettav om av
eller hon inte till dagersättning eller dagpenning.rätt

Dagersättning och dagpenning skall utgå tjänstgöringsdag. Med tjänst-per
göringsdag förstår kalenderdygn. frånvarohelt Vid giltigt skälett utan

under helt kalenderdygn föreligger inte någondärför till ersättning.ett rätt

Enligt förslaget erhåller den totalförsvarspliktige emellertid ersättning, hanom
eller hon frånvarandehar varit under endast del dygnet. Det gälleren av

frånvaron inträffat under tjänstetid eller fritid. Om frånvaron haroavsett om

sträckt sig eller flera mellanliggande fridagar har den totalförsvars-över en
pliktige inte till dagersättning eller dagpenning för fridagarna.rätt

För undvika småbelopp föreslåradministration vidare resekost-att attav

nadsersättning endast skall betalas det överstiger 50minsta belopp,ut, ettom
kr enkelresa. Av skäl föreslår befattningspenning inte skallattper samma

betalas under utbildning.

I lagen 1974:613 handläggningen vissa regeringsärenden har slut-om av
ligen gjort följdändring i punkten 5 föranledd 1990:217lagenatten av om
skydd för samhällsviktiga anläggningar har kraft.iträttm.m.
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Förslaget till ändring i kungörelsen 1970:301 om

frivillig försvarsverksamhet 3.5

Vi föreslår bestämmelsen frivilligatt personal inte fåratt avtalsägaom upp
tjänstgöring vid krig eller krigsfara eller under dåtidom beredskapstjänstgö-

ring skall fullgöras utgår. Såvitt gäller tjänstgöring det råder högsta bered-när
skap följer skyldigheten för frivillig personal tjänstgöra bestämmelsenatt av

allmän tjänsteplikt i 6 kap. 2 § 2 vårt förslag till lagom totalförsvarsplikt.om
En skyldighet för frivillig personal inte tjänstgöringsavtaletsäga underatt upp

då totalförsvarspliktiga fullgör beredskapstjänstgöring bör enligt vår

mening regleras enbart i frivilligavtalet och alltså inte straffsanktionerad.vara

Förslaget till ändringar i hemvärnskungörelsen 1970:304 3.6

Vårt förslag till ändringar i hemvämskungörelsen innebär tjänstgöring iatt
hemvärnet endast kan fullgöras frivillig tjänstgöring. Vi föreslår därförsom
inte någon motsvarighet till begreppet Värnpliktig hemvämsman. 9 § före-l
slår vidare ändring medför ingen kan till ordinarie hem-en attsom antas

Ändringenvärnsman ha fyllt 18utan föranledsatt åtagandenav som
Sverige gjorts i den s.k. barnkonventionen. Vidare föreslår ändringen som
innebär kvinna inte behöver ha fullgjortatt grundutbildning enligt lagenen

frivillig grundutbildning för kvinnor förom kunna till ordinarieatt antas
hemvämsman.
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Författningsförslag

1.1 Förslag till

Lag ändring i kommunalskattelagen 1928:370om

Härigenom föreskrivs punkt 6 anvisningarna till 32 § kommunalskat-att av
telagen 1928:370 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§Anvisningarna till 32

Värnpliktig tillkommande Tøtalförsvarspliktiga tillkom-natu-

raförmâner, dagersättning och till- mande naturaförrnåner, dagersätt-

lägg sådantill ersättning, befatt- ning och tillägg sådantill ersätt-

ningspenning, avgångsvederlag, ning, befattningspenning, avgångs-ut-
bildningspremie, utryckningsbidrag vederlag, utbildningspremie, ut-

falttraktamente skola icke ryckningsbidragsamt fálttrakta-samt
såsom skattepliktig intäkt. skolaupptagas icke såsommente upptagas

Utgående dagpenning där- skattepliktigutgör intäkt. Utgående dag-

skattepliktig intäkt. penningemot däremot skattepliktigutgör

intäkt.

Familjebidrag, vilket annorledes Familjebidrag, vilket annorledes

såsom näringsbidrag utgårän till såsom utgårnäringsbidrag tillän en
värnpliktig, räknas icke till skatte- totalförsvarspliktig, räknas icke till

Senaste lydelse punkt 6 1983:333.av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

pliktig intäkt. Näringsbidrag skattepliktig intäkt. Näringsbidragutgör

däremot skattepliktig intäkt och däremot skattepliktig intäktutgör

hänföres till den förvärvskälla bi- och hänföres till den förvärvskälla

draget Familjebidrag bidraget Familjebidragavser. anses avser. anses
tillkomma den värnpliktige, tillkomma den totalförsvarspliktigeäven

bidraget utbetalas till bidraget utbetalas tillävenom annan om
Det förhållandet bidra- förhållandetDetattperson. attannan person.

för bestridande bidragetanvänts för bestridandeget använtsav en av
vid inkomsttaxeringen i för sigoch vid inkomsttaxeringen i och fören
avdragsgill utgift, eller sig avdragsgill utgift,ränta räntaex. ex.
periodiskt understöd, skall icke för- eller periodiskt understöd, skall

anleda, för utgift icke föranleda, avdragvägrasatt vägrasattav :ag
fråga.i fråga.för utgiften ien

Vad i första och andra Vad i första och andraovan ovan
styckena skall ocksåstyckena skall tillämpassägs äga sägsmotsvaran-

de tillämpning i fråga frågai personalom annan om annan som av-

personal vid enligt förförsvarsmakten lönas de rotaljörsvarsplik-som

avlönas enligt de för värnpliktiga gällande grunder.tiga

gällande grunder, vapenfri tjänste-

pliktig, hemvämspersonal och an-

personal frivilligt fullgörnan som
utbildning för nå eller bibehållaatt

kompetens för placering inom total-

försvaret, civilförsvarspliktig som

inkallats till enligt 12tjänstgöring

§ civilförsvarslagen 1960:741 och
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

avlönas enligt för värn-annan som
pliktiga eller civilförsvarsplikriga

gällande grunder.

Denna lag träder i kraft den
.
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1.2 Förslag till

Lag ändring i lagen 1949:345om om

till arbetstagares uppfinningarrätten

Härigenom föreskrivs § lagen1 1949:345 till arbetstagaresrättenatt om
uppfinningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l§

Denna lag här i riket patenterbara uppfinningar arbetstagare iavser av
allmän eller enskild tjänst.

Lärare vid universitet, högskolor vidLärare universitet, högskolor

eller andra inrättningar tillhöra eller andra inrättningar tillhörsom som
undervisningsväsendet skola icke i undervisningsväsendet skall iinte

denna såsomegenskap denna egenskap såsomanses ar- anses ar-
betstagare enligt denna docklag, betstagare enligt denna lag, dock

lagen tillämpning sådana såda-å lagen tillämpning påäger ägeratt att

lärare vid försvarsmaktens skolor lärare vid Försvarsmaktens sko-na

och undervisningsanstalter lor yrkesojficerare.äro ärsom som

officerare eller påunderofficerare

aktiv stat.

heller skola anställnings- eller heller skall påInte yficerare

beställningshavare försvarsmak-i reservpersonal,reservstat,

på övergångs-,eller reservofficerare eller dentens reserver som
disponibilitets- eller vid enligt lagen I 99xsxxxtjänstgörreservstat

försvarsmakten ieller värnpliktiga totalförsvarsplikt eller lagenom

Senaste lydelse 1980: l 71 .
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denna egenskap såsom 99xzxxx frivillig grundut-Ianses ar- om
betstagare enligt denna lag. ibildning för kvinnor denna egen-

enligtskap arbetstagareanses som
denna lag.

Denna lag träder i kraft den
.
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1.3 Förslag till

Lag ändring i uppbördslagen 1953:272om

Härigenom föreskrivs 48 2§ 50 och§ anvisningarna till 48 §att mom.,
l953:272uppbördslagen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

48 § 2 mom.

Värnpliktig, har ryckt tillin totalförsvarspliktigEn tjänst-som som
militärtjänstgöring och skatte- enligt lagen l9x:xxxgär to-vars om
betalningsförmåga till följd ralförsvarsplikt eller lagenhärav

har blivit nedsatt, får Skattemyn- I 99xsxxx friviliig grundutbild-av om
dighet beviljas anstånd med betal- för kvinnorning under minst sextio

ning preliminär F-skatt, särskild och skattebetalningsför-dagarav vars
A-skatt, kvarstående måga följdskatt eller till- till hära har blivit

kommande skatt, får skattemyndighetskall betalas nedsatt,som av
under uppbördsmånad, beviljas anstånd betalningvilken helt mec av

eller delvis infaller för särskildunder tiden preliminär F-skatt, A-skatt,

militärtjänstgöringen kvarstående tillkomman-eller under ti- skatt ellar

den därefter, de skatt, skall letalas underdock undersenast som

kalendermånaden uppbördsmånad, helttredje villen ellerefter den

då förtjänstgöringen Anstånd- delvis infaller under tidenupphör.

får hela eller tidenskatten eller del mdertjänstgöringenet avse en
Anståndstidenden. får därefter,bestäm- dock under tredjeav senast

Lagen 1991:97.omtryckt

:Senaste 1992:680.lydelse
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till längst år. Anstånd får kalendermånaden efterett den dåmas

dock därutöver beviljas för tiden tjänstgöringen upphör. Anståndet

intill dess den värnpliktige fårefter hela skatten eller delavse en av
beviljad ledighet för återgång Anståndstidentill den. får bestämmas

civil verksamhet hempermittering till år.längst Anstånd får dockett
eller hemförlovning har varit fri därutöver beviljas för kalender-tre
från tjänstgöring kalendermå- månader efter den dåtre tjänstgöring-

nader följd.i upphör.en

50

Ansökan anstånd enligt 48 § Ansökan anstånd enligt 48 §om om
2 skall in till skattemyn- 2 skall in till skattemyn-mom. ges mom. ges
digheten eller den myndighet digheten eller den myndighetsom som
regeringen bestämmer. Sådan regeringen bestämmer. Sådanansö- ansö-
kan bör den vämpliktige kan börgöras möjligt ochgörasav snarast

möjligt och inom inom månadsnarast efter utgång-senast senasten en
månad efter utgången först infal- först infallande uppbörds-av en av
lande uppbördsmånad, anstån- månad, anståndet skallsom som avse.
det skall Har ansökan inte Har ansökan inte inkommit inomavse.

inkommit inom månader efter månader eftertre zjänstgöringenstre
militärtjänstgöringens slut, får slut, får ansökningen inte prövas.an-
sökningen inte prövas.

Beslut anstånd skall skynd- Beslut anstånd skall skynd-om om
meddelas den skattskyldige meddelassamt den skattskyldigesamt
kostnad för denne.utan kostnad för denne.utan

3Senaste lydelse 1991:1908.
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fråga anstånd fråga anståndI avseende I avseendeom om
kvarstående kvarståendeskatt skall bestämmel- skatt skall bestämmel-

i 46 § 3 andra och i 46 § 3 andra ochserna mom. serna mom.

tredje styckena 47 § tillämpas. tredje styckena 47 § tillämpas.samt samt

anvisningarna till 48 §

48 §Med värnpliktig iavses
2 värnpliktig, icke ärsommom.

krigsmakten, dockfast anställd vid

bestämmelserna nämndaiatt m0-

icke tillämpning värn-ägainent

elev vid krigsskolanpliktig, ärsom

undergår utbildning föreller vin-

anställning pånande fast aktivav

eller flygvapnet,vid marinenstat

heller å värnpliktig jämliktsom

§ värnpliktslagen full-27 1 mom.

med varaktighettjänstgöringgör en

högst dagar.sextioav
248 § Vad i 48 §Vad värnpliktig i sägs mom. omsomom
skall2 skall totalförsvarspliktigstadgas ävenäga motsva-mom. en

fråga på:rande tillämpning tillämpasi om:

på påcivilmilitär personal aktiv officerare1 reservstat, re-

servpersonal reservofficerare,eller tjänstgö-över samtstat stat, vars

ringsskyldighet fredstid be-i är
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gränsad till delviss året;av
2 personal, lönlös kvarstår i krigsfrivillig personal,som

kår, flottan,i kustar-iregemente

tilleriet eller i flygvapnet;

3 personal, frivilligt hemvämspersonal,över-som
förts till övergångsstat, så ock per-

påsonal eller ireservstat reserven
med undantag tillhör-av reserven

frånande, aktiv pensionsav-stat

gången personal;

4 och vattenbyggnadskårensväg- medlemmar frivilligi för-en
personal; svarsorganisation.

5 icke värnpliktig personal vid

sjövärnskåren;

6 vapenfri tjänstepliktig in-som
ställt tillsig tjänstgöring enligt 5 §

första stycket lagen den 3 1966juni

nr 413 vapenfri tjänst,om om
tjänstgöringenskall pågå änmer
sextio dagar, eller inställt sigsom
till tjänstgöring enligt 5 § andra

stycket lag.samma

Denna lag träder i kraft den
.
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1.4 Förslag till

ändringLag i lagen 1957:668 utlämning för brottom om

Härigenom föreskrivs § lagen5 1957:668 utlämning för brottatt om
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5

För gärningar i de fö- gärningar i fö-För denämns nämnssom som
reskrifter i 16 kap. brottsbalken reskrifter i 16 kap. brottsbalken

brott krigsman eller i brott krigsman eller isom avser av som avser av
21 kap. brottsbalken eller i 21 kap. brottsbalken eller i lagenvärn-

får fårpliktslagen 1941:967 utlärn- 199x:xx.x totalförsvarspliktom
ning inte medges. utlämning inte medges.

Vad gärningen jämväl brott förhinder innefattarutgörsagts att,nu om
vilket utlämning eljest må utlämna för det brottet.ske, personen

Denna lag träder i kraft den
.

Senaste 1986:658.lydelse
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1.5 Förslag till

Lag ändring i lagen 1962:381 allmän försäkringom om

Härigenom föreskrivs 3 kap. 5 och 15 §§ ll kap. 2 § lagenatt samt
försäkring1962:381 allmän skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 5

Den allmänna försäkringskassan skall i samband med inskrivning för-av en
säkrad besluta den försäkrades tillhörighet till sjukpenningförsäkringen. Iom
fråga försäkrad i l § första stycket skall kassan samtidigtom en som avses
fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst och, inkomstenom
helt eller delvis hänföra till anställning,är dennes årsarbetstid. Sådanatt fast-

ställelse skall också ske för försäkrad i §l andra såstycketsom snartavses
anmälan hans inkomstförhållanden gjorts hos kassan. Av beslutet skallom
framgå i vad mån den sjukpenninggrundande inkomsten hänföra tillatt an-
ställning eller till förvärvsarbete. Sjukpenningförsäkringen skallannat omprö-

vas

a kassan fått kännedomnär den försäkrades inkomstförhållanden,attom
arbetstid eller andra omständigheter har undergått ändring betydelse förav

till sjukpenningrätten eller för sjukpenningens storlek,

b förtidspensionnär eller särskild efterlevandepension enligt denna lag be-

viljas försäkradeden eller redan utgående sådan pension ändras med hänsyn

till ändring i den försäkrades arbetsförmåga eller, vid särskild efterlevande-

Lagen omtryckt 1982: 120.

:Senaste lydelse 1991: 1974.
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pension, förmåga eller möjlighet bereda sig inkomst arbete,att genom
C delpension enligt särskild lag beviljas försäkradeden eller redannär ut-

gående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den försäkrades

arbets- eller inkomstförhållanden, samt

d tjänstepension beviljas den försäkrade.när

Ändring första fråni stycket skall ske och den dag dåa medsom avses
Ändringförsäkringskassan fått kännedom de ändrade omständigheterna.om

skall i fall i § fjärde 12 § frånl stycket och gälla ochsom avses a
Ändringmed den första dagen med sjukpenning. skall i fall änannat som av-

i första såstycket a ske anledning till ändringen uppkommit.snartses

Den fastställda fårsjukpenninggrundande inkomsten i fall änannat som
första dåi stycket h. tid försäkradec eller d sänkas under denavses

bedriver studier, för studiehjälp, studiemedel ellervilka han uppbär sär-

skilt vuxenstudiestöd 1973:349. enligtenligt studiestödslagen studiestöd

lagen 1983:1030 särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller bidragom en-

ligt förordningen 1976:536 utbildningsbidrag för doktorander,om

genomgår komvux, vuxenutbildning förkommunal vuxenutbildning

psykiskt utvecklingsstörda eller svenskundervisning för invandrareSärvux

sfi och uppbär timersättning för studierna,

inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller efter förmedlingär ar-av en

betsmarknadsmyndighet genomgår yrkesutbildning,

gravid avbryter förvärvsarbete tidigastoch eller inskränker sittär sex
månader före födelse beräknade tidpunkten härför,barnets eller den

vård för-helt eller delvis ledig från förvärvsarbete för barn, denär av om

säkrade förälder med föräldertill barnet eller likställs enligt l § lagenär

1978:410 till ledighet för vård barn, och barnet inte harrättom m.m.av
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fyllt år. Motsvarande gäller vid adoptionett barn fyllt årtio ellerav som
vid sådantmottagande barn i avsikt adoptera det, mindre årav att ettom
har förflutit sedan den försäkrade fick barnet i sin vård,

fullgör värnpliktstjänstgöring tjänstgör enligt lagen

eller vapenfri tjänst eller genomgår l99xzxxx totalfärsvarsplikt el-om
militär grundutbildning för kvinnor. ler lagen I 99xzxxx frivilligom

grundutbildning för kvinnor.

För försäkrad i tredje stycket l skall försäkringskassan,en vidsom avses
sjukdom under utbildningstiden, beräkna sjukpenningen sjukpenning-en
grundande inkomst har fastställts grundval enbart den inkomstsom av av

arbete den försäkrade kan fåeget under denna tid. Om därvid densom antas
sjukpenninggrundande inkomsten helt eller delvis hänföra till anställ-är att
ning, årsarbetstidenskall beräknas på grundval enbart det antal arbets-av
timmar den försäkrade kan ha i ifrågavarande förvärvsarbete undersom antas
utbildningstiden.

För försäkrad i 10 § första stycket l eller 2 skall docken som avses c un-
der studieuppehåll mellan vår- och hösttermin, då den försäkrade inte uppbär
studiesocial förmån i tredje stycket sjukpenningen beräknas påsom anges
den sjukpenninggrundande inkomst följer första--tredje styckena,som av om
sjukpenningen blir högre sjukpenning beräknadän den sjukpenninggrund-

ande inkomsten enligt fjärde stycket.

Fjärde stycket tillämpas för Fjärdeäven stycket tillämpas föräven
försäkrad i tredje stycket försäkrad i tredje stycketsom avses som avses
6 den försäkradenär genomgår 6 den försäkrade genomgårnär

grundutbildning eller därtill grundutbildning längreär änsom
omedelbart anslutande repetitions- 60 dagar.
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utbildning.

3 kap. 15

Sjukpenning utgår dåför tid den försäkrade

a fullgör värnpliktstjänstgöring a enligt lagentjänstgör

eller tjänstgö-vapenfri 99xzxxx totalförsvarsplikt,tjänst, Iom om
ringen inte grundutbildning tjänstgöringen inte grund-avser om avser

eller därtill utbildning 60omedelbart anslutande längreär änsom

repetitionsutbildning; dagar;

särskildab intagen i sådant hem i 12 § lagen 0990:52 medär som avses
bestämmelser vård med 3 § sagda lag;stödungaom av av

kriminalvårdsanstalt:c häktad eller intagen iär

sjukdom tagitsd i fall under eller c orsakbän änannat sagts av annan

hand på det allmännas bekostnad;om

då medan hane vistas i fall den försäkrade insjuknarutomlands änannat

sjömanutför arbete i riket bedriven verksamhet ellerled i härett somsom en
ianställd handelsfartyg under sjukdom eller i fallsvenskt eller avsessom

7 b § försäkringskassans medgivande.till utlandet medreser
vårdvård sådant ellerFör varje då försäkrad bereds i hem fördag etten

vård och1980:620boende eller enligt socialtjänstlagenfamiljehem gersom
sjukpenningennarkotika, skallbehandling missbrukare alkohol ellerav

dockvårdkostnaderna minskas med 80 kronor,begäran den förav som svarar
beloppDärvid skall detmed högst tredjedel sjukpenningens belopp.en av

belopphela krontal. Detvarmed minskning sker avrundas till lägrenärmast

begäransjukpenningen skall betalas till denminskas med utsom vars

3Senaste lydelse 1992: 1737.
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minskningen har gjorts.

Utan hinder första stycket utgår sjukpenning till försäkradav som avses un-
der c vid sjukdom inträffar dåunder tid han får vistas anstalt ochsom utom
därvid bereds tillfälle förvärvsarbeta.att

ll kap. 2

Med inkomst anställning lön eller ersättning i ellerav avses annan pengar
andra skattepliktiga förmåner, försäkrad har fått såsom arbetstagare isom en
allmän eller enskild tjänst. Med lön likställs kostnadsersättning intesom
enligt 10 § uppbördslagen 1953:272 undantas vid beräkning preliminärav
A-skatt. sådanTill inkomst räknas dock inte från och arbetsgivareen samme
utgiven lön under uppgått till 000l kronor. sådanTill inkomstettsom
räknas inte heller intäkt i 32 § l första stycket h och isom avses mom.
kommunalskattelagen 1928:370 sådaneller ersättning §enligt 1 förstasom
stycket 2- 6 lagen 1990:659 särskild löneskatt vissa förvärvsinkom-om

underlag för nämnda frågautgör skatt. I arbetester har utförtsom som
utomlands bortses vid beräkningen pensionsgrundande inkomst från sådanaav
lönetillägg betingas ökade levnadskostnader och andra särskildasom av
förhållanden i sysselsättningslandet. Såsom inkomst anställning ävenav anses

a sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt denna lag sjukpenningsamt
enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättningom

utgår enligt författning påeller grund regeringens förordnande,som annan av
i den mån ersättningen träder i stallet för försäkrads inkomst såsom arbets-

i allmän eller enskild tjänst,tagare

b föräldrapenningförmåner,

Senaste lydelse 1992: 1710.
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Vårdbidragc enligt 9 kap. 4 i månden bidraget inte ersättning för

merkostnader,

d dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,

e kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen 1973:371 kontant arbets-om
marknadsstöd,

f utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad

rehabilitering i form dagpenning,av

g korttidsstudiestöd, vuxenstudiebidrag och utbildningsarvode enligt

studiestödslagen 1973:349,

h delpension enligt lagarna 1975:380 l979:84och delpensionsför-om
säkring,

i dagpenning till värnpliktiga och i dagpenning till totalförsvars-

vapenfria tjänstepliktiga under pliktiga enligt lagentjänstgörre- som
petitionsutbildning, frivilliga 1 99xzxxx rotalfärsvarspliktsom om
genomgår utbildning under krigs- erhålleroch andra dagpenningsom
förbandsövning eller särskild enligt de för totalförsvarspliktigaöv-

ning inom vämpliktsutbildningen, gällande grunderna,

läkare under försvarsmedicinsk

tjänstgöring civilfärsvarsplik-samt

tiga,

j utbildningsbidrag för doktorander,

k timersättning vid kommunal vuxenbildning komvux, vid vuxenut-

bildning för psykiskt utvecklingsstörda Särvux och vid svenskundervisning

för invandrare sñ,

1 livränta enligt 4 kap. lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring ellerom

motsvarande livränta bestäms tillämpningmed sagda lag,som av
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frånm Sveriges författarfond utgåendeoch konstnärsnämnden bidrag som
hänföra till inkomstär förvärvsarbete månenligt 3 i denatt annatav

såregeringen förordnar,

n statsbidrag till arbetslösa tillskott till deras försörjning denär startarsom
rörelse,egen

p ersättning enligt lagen 1988:1465 ersättning och ledighet för när-om
ståendevård,

q tillfälliga förvärvsinkomster verksamhet inte bedrivs självständigt,somav
r ersättning allmän försäkringskassa enligt 20 § lagenutgersom en

1991:1047 sjuklön.om
frågaI ersättning i eller förmånerandra skattepliktiga för utförtom pengar

arbete i form pension, frågai frånersättning till idrottsutövareänannan om
visst slag ideell förening frågai frånersättning vinstandelsstiftel-samtav om

gäller i tillämpliga delar bestämmelserna 3i kap. 2 § andra stycketse samt
2 § tredje och fjärde styckena.a

Vid beräkning inkomst anställning skall hänsyn till lön ellerav tasav annan
ersättning, den försäkrade fått frånhar arbetsgivare, bosattsom en som

riket eller utländsk juridiskutom är endast i dåfall den försäkradeperson,
sysselsatts här i riket och överenskommelse inte träffats enligt 3 2kap. §a
första stycket eller då han tjänstgjort sjöman ombord svenskt handels-som
fartyg. Vad här skall intesägs gälla beträffande lön till svenska med-som
borgare, svenska eller, där lönen frånhärrör utländsk juridiskstatenom per-

svensk juridisk bestämmande inflytande denägerson, överen ettperson, som
utländska juridiska enligt Riksförsäkringsverket godtagenpersonen, av
förbindelse har för tilläggspensionsavgiften.att svara

Hänsyn skall heller till lön eller frånersättning främmandetas annan
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makts beskickning eller lönade konsulat här i riket fråneller arbetsgivare,

tillhör sådan beskickning eller sådant konsulat och inte svenskärsom som
medborgare. Vad här skall inte gälla beträffande lön tillsägs svensksom
medborgare eller till den svensk medborgare bosatt iutan ärattsom vara
riket, utländsk beskickning här i riket enligt Riksförsäkringsverketom en av
godtagen förbindelse har för tilläggspensionsavgiften.att svara

Den åtagit förbindelsesig enligt tredje eller fjärde stycket skallsom anses
arbetsgivare.som

Denna lag träder i kraft den
.
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1.6 Förslag till

Lag ändring i skadeståndslagen 1972:207om

Härigenom föreskrivs 6 l972:207kap. 4 § skadeståndslagenatt skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4

Vid tillämpning denna lag likställes med arbetstagareav

vämpliktig och full- den tjänstgör enligt lagenannan som som
i lag föreskrivengör tjänstgöring 1 99xsxxx totalförsvarspliktom

kvinna genomgår utbild- ellersamt lagen 1 99xzxxx frivilligsom om
ning för anställning offi- grundutbildningatt för kvinnor ochsom

vid försvarsmakten, fullgör i lag föreskrivencer annan som

tjänstgöring,

den under utbildning vid skola vårdeller i anstalt utför arbetesom som
till sin liknar sådant vanligen utföresart arbetstagare,som av

den för räkning eljest utför arbete under omständighetersom annans
liknande dem förekommer i anställningsförhållande.som

Denna lag träder i kraft den
.

Lagen omtryckt 1975:404.

:Senaste lydelse 1980: 1023.
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1.7 Förslag till

ändring i studiestödslagenLag 1973:349om m.m.

Härigenom föreskrivs 4 kap. 3 § och 8 kap. 6 § studiestödslagenatt
l973:349 punkten 2 övergångsbestämmelsernai till lagensamt e
1988:877 ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. 3

Studiemedel får beviljasinte för tid för vilken studiehjälp enligt 3 kap. eller

särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. redan har beviljats. Beviljat studerande

studiehjälp sådaneller särskilt vuxensmdiestöd för tid för vilken stude-den

rande redan har beviljats studiemedel, får den studerande uppbära studie-

medlen för denna tid.

Studiemedel får heller beviljas eller uppbäras för tid för utbild-vilken

arbetsmarknadsutbildningningsbidrag under eller utbildningsbidrag för dokto-

utgår,rander följer bestämmelse meddelar.regeringenannatom av som
Studiemedel utgår inte för tid för Studiemedel utgår för tid förinte

vilken den studerande fullgör vilken den studerande tjänstgör

enligt värnpliktslagen enligt lagen l99xzxxxtjänstgöring totalför-om
1941:967, lagen 1966:413 svarsplikt eller lagen l99xxxxx omom
vapenfri civilförsvarslagen frivillig grundutbildning kvinnortjänst, för

1960:74 1980:1021 eller fullgör utbildningeller lagen till reserv-
officer.grundutbildning förmilitärom

Lagen 1987:303.omtryckt

zSenaste :924.lydelse 1991
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kvinnor eller fullgör utbildning till

reservofficer.

8 kap. 6

Årsbeloppet får nedsättas

återbetalningsskyldigeden återbetalningsskyldigedenom om
studiehjälp,uppbär studiemedel, uppbär studiehjälp, studiemedel,

särskilt vuxenstudiestöd, särskilt särskilt vuxenstudiestöd, utbild-

vuxenstudiestöd för arbetslösa, ningsarvode, särskilt vuxenstudie-

utbildningsbidrag under förarbetsmark- stöd arbetslösa, under arbets-

nadsutbildning, utbildningsbidrag marknadsutbildning, utbildnings-

för doktorander eller fullgör grund- bidrag för doktorander eller fullgör

utbildning enligt vârnpliktslagen grundutbildning 60längre änen
1941:967, lagen 1966:413 dagar enligt lagen 1 99xxxxxom om
vapenfri lagentjänst, 1980:1021 totalförsvarsplikt eller tjänstgör

militär grundutbildning för enligt lagen I 99xsxxx frivilligom om
kvinnor eller fullgör utbildning till grundutbildning för kvinnor eller

reservofficer, fullgör utbildning reservofñcer,till

återbetalningsskyldigesden betalningsåretinkomst under kanom

beräknas bli väsentligt lägre den inkomst efter vilken årsbeloppetän

har beräknats,

återbetalningsskyldigeden har överklagat den taxering liggerom som

3Senaste 1993:220.lydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

till grund för beräkningen årsbeloppet och det med hänsyn tillav
omständigheterna framstår oskäligt låta årsbeloppet grundas påattsom
den taxeringen, eller

det i något fall finns synnerliga skäl.om annat

Om det finns skäl årsbeloppetnedsätta och det kan denatt antas att
omständigheten föranleder nedsättningen kommer bestå längresom änatt

år, får nedsättning ske tills vidare.ett

2e4

Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighet

regeringen bestämmer får i regeringen bestämmer får isom som
fråga den återbetalar fråga den återbetalarstu-om som stu-om som
diestöd enligt äldre föreskrifter diestöd enligt äldre föreskrifter

föreskriva preliminär och slutlig föreskriva preliminäratt och slutligatt
avgift inte utgåskall eller skall avgift inte skall utgåsät- eller skall sät-

ned för avgiftsår vilketunder ned förtas avgiftsår under vilkettas

den återbetalningsskyldige studerar återbetalningsskyldigeden studerar

och uppbär studiehjälp, studieme- och uppbär studiehjälp, studieme-

del, särskilt vuxenstudiestöd, del, särskiltsär- vuxenstudiestöd, sär-

skilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, skilt vuxenstudiestöd för arbetslösa,

utbildningsbidrag under arbetsmark- utbildningsbidrag under arbetsmark-

nadsutbildning eller utbildnings- nadsutbildning eller utbildnings-

bidrag för doktorander eller fullgör bidrag för doktorander eller fullgör

grundutbildning enligt värnpliktsla- längre grundutbildning 60änen
1941:967, lagen 1966:413 dagar enligt lagen 199xvcxxgen om

Till 1988:877. Senaste lydelse 1993:220.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

vapenfri tjänst, lagen tøtalförsvarsplikt eller tjänstgörom

1980:1021 militär grundut- enligt lagen 199x:xxx frivilligom om
bildning för kvinnor eller fullgör grundutbildning för kvinnor eller

utbildning till reservofficer. fullgör utbildning till reservofficer.

Denna lag träder i kraft den
.
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1.8 Förslag till

ändring iLag lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkringom om

föreskrivsHärigenom 7 och 8 §§ lagen 1973:370 arbets-att om
löshetsförsäkring skall ha följande lydelse.att

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

7§2

Med tid under vilken försäkrad enligt 6 § skall ha utfört förvärvsarbeteen
då försäkradejämställs tid den

inte särskilda det, fullföljt arbetsmarknads-deltagit i och, skäl hindratom

utbildning eller yrkesinriktad rehabilitering för vilken statligt utbildnings-

utgått,bidrag

åtnjutitvärnplikt eller enligt lagenfullgjort tjänstgjort

föräldrapenningfönnån totalförsvarspliktenligt lagen l99xsxxx om

1962:381 allmän försäkring, i frivilligeller lagen l99xsxxxlom om

båda ellerfallen dock tillsammans högst grundutbildning för kvinnor

föräldrapenningförmåntvå månader, åtnjutit

allmänenligt lagen 1962:381 om
båda dockförsäkring, i fallen

månader,tillsammans högst två

ellerhaft semester,

varit ledigeljest varit ledig eljestannan av annanav
anledning sjukdom,anledning sjukdom, värnplikts- tjänstgöringänän

Lagen 1991:1334.omtryckt

Senaste 1989:331.lydelse:
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tjänstgöring eller barns födelse med enligt lagen l99xtxxx totalför-om
helt eller delvis bibehållen lön. svarsplikt eller lagen l99xzxxx om

frivillig grundutbildning för kvinnor

eller barns födelse med helt eller

delvis bibehållen lön.

8

Vid bestämmande ramtid enligt 6 § inte dåräknas tid försäkrad varitav
hindrad arbeta grundatt av

styrkt sjukdom,

heltidsutbildning den försäkrade efterhar avslutat fyllda 25 år ellersom
föregåttshar sammanhängande förvärvsarbete heltid i minst femsom av

månader,

nykterhetsvård anstalt,

frihetsberövande på kriminalvårdens område,

vård bam eller adoptivbarn inte har fyllt två år,egetav som
beslut enligt smittskyddslagen 1988: 1472 eller livsmedelslagen

1971:511 eller föreskrifter har meddelats med stöd sistnämnda lag.som av
Detsamma gäller tid då försäkrad har åtnjutit föräldrapenningförmån enligt

lagen 1962:381 allmän försäkring eller varit hindrad arbeta grundattom

av

värnpliktstjänstgöring, enligttjänstgöring lagen

I 99xzxxx totalförsvarspliktom

eller lagen l99xxxxx frivilligom
grundutbildning för kvinnor,

3Senaste lydelse 1989:337.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

arbetsmarknadsutbildning,

yrkesinriktad rehabilitering,

i den mån sådan tid inte enligt 7 § jämställs med tid under vilken förvärvs-

arbete har utförts.

Denna lag träder i kraft den
.
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1.9 Förslag till

Lag ändring i lagen 1973:371om om

kontant arbetsmarknadsstöd

Härigenom föreskrivs 7-9 §§ lagen 1973:371 kontant arbetsmark-att om
nadsstöd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§2

Med tid under vilken sökanden enligt 6 § skall ha utfört förvärvsarbete

jämställs tid då sökanden

i enskilt hem vårdat åldring sådaneller handikappad i utsträckning sö-att
kanden varit förhindrad stå till arbetsmarknadens förfogande,att

deltagit i och, inte särskilda skäl hindrat det, fullföljtom
arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering för vilken statligt

utbildningsbidrag utgått,

fullgjort eller åtnjutitvärnplikt tjänstgjort enligt lagen

föräldrapenningförmån enligt lagen l99xsxxx totalförsvarspliktom
1962:381 allmän försäkring, i eller lagen 199x:xxx frivilligom om
båda fallen dock tillsammans högst grundutbildning för kvinnor eller

två månader, åtnjutit föräldrapenningförmån

enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring, bådai fallen dock

Lagen 1982:433.omtryckt

:Senaste lydelse 1989:332.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tillsammans två månader,högst

haft ellersemester,

eljest varit ledig eljest varit ledigav annan av annan
anledning sjukdom, Värnplikts- anledningän sjukdom, tjänstgöringän

eller födelsetjänstgöring barns med enligt lagen 199x300: totalför-om
bibehållenhelt eller delvis lön. svarsplikt eller lagen 99x:xxxl om

frivillig grundutbildning för kvinnor

eller barns födelse helt ellermed

delvis bibehållen lön.

8§3

Vid bestämmande ramtid enligt 6 § räknas inte tid då varitsökandenav
påhindrad arbeta grundatt av

styrkt sjukdom,

heltidsutbildning den årsökande har avslutat efter fyllda 25 ellersom

föregåttshar sammanhängande förvärvsarbete femheltid i minstsom av

månader,

nykterhetsvård anstalt,

frihetsberövande på kriminalvårdens område,

vård eller adoptivbarn två år,bam inte har fylltegetav som

beslut enligt smittskyddslagen 1988:1472 eller livsmedelslagen

1971:511 eller föreskrifter har meddelats stöd sistnimndamed lag.som av
dåDetsamma gäller tid sökanden åtnjutit föräldrapenningfönnånhar enligt

försäkringlagen 1962:381 allmän eller varit hindrad på grundarbetaattom

av

Senaste lydelse 1989:338.



49
Föreslagen lydelselydelseNuvarande

enligt lagentjänstgöringvämpliktstjänstgöring,

totalförsvarsplikt199x.°xxx om
kvinnor,lagen l99xsxxx föreller

arbetsmarknadsutbildning,

yrkesinriktad rehabilitering,

under vilken förvärvs-mån sådan § jämställs med tidi den tid inte enligt 7

arbete har utförts.

år.tvåfår dock inte överstigaDen tid inte räknas i ramtidensom

9§4

kalenderda-i minst 90Den minst 90 kalenderda- Denisom som
månadertiomånader under ramtidunder ramtid tio en avgar en av gar

anslutning till han avslutati anslutning till han avslutat i ut-attut-att

omfattarbildning på heltidbildning heltid omfattar somsom
berättigarläsårläsår ochminst berättigar minstochett ett somsom

ståttstudiesocialt stöd tilltill studiesocialt stöd stått till till ar-ar-
betsmarknadens förfogandebetsmarknadens förfogande somsom

offentligaarbetssökande denarbetssökande den offentliga genomgenom

arbetsförmedlingen eller förvärvs-arbetsförmedlingen eller förvärvs-

arbetat till berättigad till kontantberättigad kontant arbetatär är ar-ar-
betsmarknadsstöd habetsmarknadsstöd ha attutanutan att upp-upp-

fyllt arbetsvillkoret. Vid bestäm-arbetsvillkoret. Vid bestäm- fyllt

inte tidramtid tid ramtid inräknasmande inräknas inte mande avav
då då har varit hindradsökanden har varit hindrad sökanden attatt

stå förfogan-arbetsmarknadens förfogan- stå till arbetsmarknadenstill

Senaste lydelse 1986:410.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

de på grund sjukdom, påde grund sjukdom,värn- tjänst-av av
pliktstjänstgöring, havandeskap göring enligt lagen l99xsxxx om
eller vård barn eller adop- totalförsvarsplikt eller lagenegetav

tivbarn inte två år.har fyllt 1 99xxxxx frivillig grundut-som om
bildning för kvinnor, havandeskap

vårdeller barn eller adop-egetav

tivbarn två år.inte har fylltsom
Arbetslös i 1 § 3 skall vid tillämpning första stycket hasom avses av anses

fullgjort arbetsvillkoret.

Denna lag träder i kraft den
.
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1.10 Förslag till

ändringLag i lagen 1974:613om om

handläggningen regeringsärendenvissaav

Härigenom föreskrivs 1974:613 handläggningen vissalagenatt avom
regeringsärenden skall följande lydelse.ha

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Regeringsärende får 3 § andrahandläggas i den ordning i 7 kap.som anges

meningen angårregeringsformen, ärendetom
föreskrifter rörande försvars- föreskrifter rörande Försvars-

maktens mobilisering, maktens mobilisering,

kommendering och placering militär personal,av

tjänstledighet för militär personal,

vämpliktigas och totalförsvarspliktigas,reservperso- reserv-

nals inkallelse och tjänstgöring, in-ojficerares och reservpersonals

kallelse och tjänstgöring vid För-

svarsmakten,

tillträde till militära tillträde till militära skydds-skydds-

föremål, objekt,

svenska militära ochörlogsbesök i utlandet svenska transport-samt

övningsflygningar till utlandet,

tillträde till svenskt territorium örlogsfartyg, militärastatsannanav

luftfartyg fartyg, eller luftfartygeller militärasvävare svävaresamt somav

eller brukas nyttjas för enbart affarsdrift,ochäges änstat annatannanav

försvarsmaktens deltagande vid Försvarsmaktens deltagande

Senaste 1983:279.lydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

officiella ceremonier i allmän-och vid officiella och iceremorier

nyttig verksamhet. allmännyttig verksamhet.

Denna lag träder i kraft den
.



53

1.11 Förslag till

Lag ändring i lagen 1975:1339 justitiekanslerns tillsynom om

Härigenom föreskrivs 7 § lagen 1975:1339 justitiekanslems tillsynatt om
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§1

Har myndighet meddelat beslut Har myndighet meddelat beslut

befattningshavare i ärende befattningshavare imot ärendemotom om
tillämpningen särskilda bestäm- tillämpningen särskilda bestäm-av av
melser för offentliga tjänstemän i förmelser offentliga tjänstemän i

lag eller författning dis- lag eller författning dis-annan om annan om
ciplinansvar eller avskedande ciplinansvar eller avskedandeom om
eller avstängning från tjänsten på eller från påavstängning tjänsten

grund brottslig gärning eller grund brottslig gärning ellerav av
tjänsteförseelse, får justitiekanslern tjänsteförseelse, får justitiekanslern

föra talan vid domstol ändring i föra talan vid domstol ändring iom om
beslutet. Detsamma gäller frågai beslutet. Detsamma frågagäller

myndighets beslut i ärende myndighets ibeslut ärendeom om om om
disciplinansvar den tillhör disciplinansvar den tillhörmot motsom som
hälso- och sjukvårdspersonalen hälso- och sjukvårdspersonalen

eller veterinär eller krigsmanär eller veterinär, krigsman ellerär

frågai myndighets beslutsamt disciplinansvarig enligt lagenom
i ärende sådan behörighetsfråga l99xrxxx disciplinansvar inomom om

Senaste lydelse: 1987:996.
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Nuvarande lydelselydelse Föreslagen

§ frågai 6 första stycket. När- totalförsvaret isamtsom avses om myn-

bestämmelser sådan talan sådandighets beslut i ärendemarc om om
författ- behörighetsfrågameddelas i lag eller i 6 §annan som avses

ning. bestämmel-första stycket. Närmare

sådan talan meddelas i lagser om
författning.eller annan

befattningshavare enligt därom föreskrivet sökt ändring vid dom-Har vad är

beslutet tillkommit efterstol i beslut i första stycket och har an-som avses

befatt-företräder det allmännamälan justitiekanslem, justitiekanslem somav
justitiekanslem harningshavarens i tvisten. Detsamma gäller,motpart om

sökt ändring i beslutet.

frågaarbetsgivare skall iVad i lag författning föreskriveteller ärannan om
justi-paragraf motsvarande tillämpningtvister i denna ägaom som avses

stycket lagenBestämmelsernai 4 kap. § kap. 1 § förstatiekanslem. 7 och 5

frågarättegången dock tillämpas i1974:371 i arbetstvister skall omom
för talan.tvist i vilken justitiekanslem

denDenna lag träder i kraft .
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1.12 Förslag till

ändring iLag lagen 1977:265om om

statligt personskadeskydd

Härigenom föreskrivs l § lagen 1977:265 statligt personskadeskyddatt om
skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§l

Denna lag gäller ersättning vid personskada och tillämpasstatenav

den fullgör dentjänstgöring enligt lagentjänstgörsom som

eller genomgår utbildning eller l99xsxxx totalförsvarsplikt el-om
inskrivningsprövning enligt ler lagen 199x:xxx frivilligvärn- om
pliktslagen 1941:967, lagen grundutbildning ellerför kvinnor

1966:413 vapenfri tjänst, inställer tillsig mönstring, antag-om
civilförsvarslagen 196074, 6 § utred-ningsprövning eller annan
lagen 1981:292 zjänsteplikt dessaning enligt lagar,om
för hälso- sjukvårdspersonaloch

veterinärpersønal ellersamt m.m.
lagen 1984:272 skyldighet förom
civilförsvarspliktiga tjänstgöraatt

utanför civilförsvaret,

den medverkar i räddningstjänst eller i med räddningskårövningsom

enligt räddningstjänstlagen 1986:1102 eller i räddningstjänst enligt 11 kap. 1

§ andra stycket luftfartslagen 1957:297,

Senaste 1990:57.lydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

den intagen för vård i kriminalvårdsanstalt, iär hem isom ett som avses
12 § lagen l990:52 med särskilda bestämmelser vård i hemettom av unga,

i 22 § 1988:870lagen vård missbrukare i vissa fallsom avses samtom av
den häktad anhålleneller eller i fall intagenär eller i förvarannatsom tagen

i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

Regeringen får föreskriva la- fårRegeringen föreskriva la-att att

skall tillämpas den skall tillämpasäven denävengen gen
frivilligt deltager i verksamhet falli iänsom annatsom som avses

inom totalförsvaret eller fall frivilligti första stycket deltar iannat

första delta- verksamheti stycket inom totalförsvaret ellerän som avses

i verksamhet för avvärja el- i verksamhet för avvärja elleratt attger
ler begränsa på människorskada el- begränsa skada på människor eller

ler egendom eller i miljön. egendom eller i miljön.

Denna lag träder i kraft den
.
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Förslag till1.13

ändringLag i lagen 1977:266om om

statlig ersättning vid ideell skada m.m.

vidHärigenom föreskrivs § 1977:266 statlig ersättningl lagenatt om
m.m.ideell skada skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§2

Den ådrar 1977:265 statligtsig skada omfattas lagensom omsom av

personskadeskydd har till ersättning enligt denna lag.rätt statenav

Om ådragits ådragits under le-skadan har Om skadan harunder le-

vistelsedighet eller fritid videller fritid vid vistelse dighetannan annan
förläggningsplats ellerutanför förläggningsplats utanföreller an-an-

frågaiplats där fråga plats där verksamhetenverksamheten inan nan
bedrivs, inte haroch skadan inte har bedrivs, och skadan orsa-orsa-

till ellerkats olycksfall olycksfall vid fardvid fard till eller katsav av
från då föran-då från plats färdennämnda plats färden föran- nämnda

sambandleddes ioch stod i samband leddes och stodnära näraav av

verksamheten, ersättningmed verksamheten, medersättningutges utges

tillendast till längreden fullgör endast den fullgörtjänstgö-som som

enligt värnpliktslagen grundutbildning 60 dagar enligtring än

1941:967 1966:413 totalförsvars-eller lagen lagen 99xtxxx1 om

Senaste lydelse lagens rubrik 1991:469.av

zSenaste lydelse 1991:469.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

vapenfri eller utbildningtjänst plikt eller enligt lagentjänstgörom
enligt lagen 1980:1021 militär l99xzxxx frivillig grundutbild-om om
grundutbildning kvinnor ochför kvinnor och har ska-ning för som

har skadats under grundutbild- dats under tjänstgöringen.som

eller därtill anslu-ning omedelbart

tande repetitionsutbildning.

Denna lag kraftträder i den
.
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1.14 Förslag till

Lag ändring i semesterlagen 1977:480om

Härigenom föreskrivs 15 och 17 §§ semesterlagen 1977:480 skall haatt

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15

Infaller under semesterledigheten Infaller under semesterledigheten

dag då arbetstagaren oförmögen dådag arbetstagaren oförmögenär är

till arbete grund sjukdom el- arbete sjukdomtill grund el-av av
ler dag semesterlönegrun- ler dag semesterlönegrun-är ärsom som
dande enligt 17 § första stycket 2 §dande enligt 17 första stycket 2- -
8 skall, arbetstagaren 7 skall, arbetstagarenutan utanom om
dröjsmål begär sådan dröjsmåldet, dag sådanbegär det, dag

räknas semesterdag. räknas semesterdag.som som
semesterdagar återstår grund första stycket har tillämpatsattsom av

skall utgå i sammanhang, medgerarbetstagarenett annat.om

§17

Frånvaro från arbetet semesterlönegrundande, frågaär när är om
ledighet grund sjukdom, mån frånvaron intjänandeåreti den underav

icke överstiger 180 dagar eller frånvaron beror arbetsskada,om
ledighet 1978:410enligt lagen ledighet för vårdtill bam,rättom av m.

dels under tid för vilken havandeskapspenning enligt 3 kap. 9 § la-m. utges

Senaste lydelse 1990: 102.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

försäkring, för1962:381 allmän dels under tid vilken föräldrapen-gen om
3födelse eller adoption enligt 4 kap. och 5ning i anledning bamsutges av

frånvaron§§ mån för varje bam, eller vid flerbarnsbördlag, i densamma
ensamståendeöverstiger 120 dagar eller för förälder, 180sammanlagt, icke

föräldrapenning enligt 4 kap.dels under tid för vilken tillfälligdagar, utges

10 och ll §§ lag,samma
för överförande smitta, arbetstagarenledighet grund risk ärav omav

enligt 1989:225 ersättning till smittbärare,berättigad till ersättning lagen om

intjänandeåret överstiger 180mån frånvaron icke dagar,i den under

tilllag medförledighet för utbildning, enligt rätt semester-annansom

vuxenstudiebidrag ellererhåller korttidsstudiestöd,lön, arbetstagaren ut-om
till1973:349 eller utbildningenbildningsarvode enligt studiestödslagen om

verksamhet sammanhängandefackliga eller med fackligväsentlig del avser
intjänandeåret 180 dagar,frånvaron icke överstigerfrågor, den mån underi

på60ledighet dagarsådan högstledighet grund i omav
grundutbildning eller1941:967 grundvärnpliktslagen el-27 § av

enligt lagenrepetitionsutbildningler med stöd därav föreskriven

itotalförsvarsplikt,60 dagar, l99xzxxxhögsttjänstgöring omom
intjänan-mån frånvaron underoch denberedskapsövningärsom

60 dagar,deåret inte överstigertill grund-heller direkt ansluter sig

påutbildning, eller ledighet grund

imotsvarande vapenfri tjänst,av
mån frånvaron under intjänan-den

deåret 60 dagar,icke överstiger

ledighet på grund att ar-av
kalenderår dåbetstagaren efter det
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

tjugotvå århan fyllt fullgör tjänst-

pågöring civilförsvaret tidi annan
råderdå civilförsvarsberedskapän

eller fårberedskapsövning anord-

månvid försvarsmakten, deninas
frånvaron under intjänandeåret

icke 60 dagar,överstiger

ledighetledighet enligt lagen enligt lagen

ledighet för1986:163 1986:163 tilltill ledighet för rätträttom om

svenskundervisning för invandrare,svenskundervisning för invandrare,

eller eller

ledighet enligt lagen ledighet enligt lagen

1988:1465 1988:1465 ersättning och le-ersättning och le-om om
närståendevård. närståendevård.dighet för dighet för

Vid tillämpning frånvaro under de första 90första stycket 1 skallav
dagarna frånvaroperiod något på Hari fall bero arbetsskadaav anses

arbetstagare anledning i första stycket 1 varit oavbrutetav som anges
frånvarande intjänandeår,från två därefter in-arbetet under hela grundar

fallande dag frånvaroperioden icke till semesterlön.rättav

I frånvaroperiod inräknas dagar underi första stycket ävensom avses
dåperioden arbetstagaren utfört arbete.icke skulle ha

Denna lag i kraftträder den .
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1.15 Förslag till

Lag ändring i arbetsmiljölagen 1977:1160om

Härigenom 1977:ll60föreskrivs l kap. 2 § arbetsmiljölagen skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Vid tillämpning 2 kap., 3 kap. l 13 §§, 4 kap. 81 5 och 10 §§av - - -
7 9 kap. skall arbetstagaremed likställassamt -

den genomgår utbildning,som

den vårdunder i anstalt utför anvisat arbete,som

vämpliktig och full- den enligttjänstgör lagenannan som som
i lag föreskriven tjänstgöringgör I 99xzxxx totalförsvarspliktom

eller deltar i frivillig utbild- eller lagen 199x:.xx.x frivilligsom om
ning för verksamhet inom totalför- grundutbildning för kvinnor och

fullgör i lag föreskrivensvaret. annan som

tjänstgöring eller deltar i frivil-som

lig utbildning för verksamhet inom

totalförsvaret.

Elever vårdtagareoch i första stycket l och 2 skall likställas medsom avses
arbetstagare vid tillämpning 5även kap. l och 3 §§. frågal eleverav om
finns dessutom särskilda bestämmelser i 6 kap. 17 och 18 §§.

I fall i första och andra styckena skall vad i lagen sägssom avses om
arbetsgivare gälla den driver den verksamhet i vilken arbetet utförs.som

Lagen omtryckt 1991:677.
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Denna lag träderi kraft den
.
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1.16 Förslag till

Lag ändring i förfogandelagen 1978:262om

Härigenom föreskrivs 2 § förfogandelagen 1978:262 följandeskall haatt

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Regeringen får föreskriva 4-6 §§ frånhelt eller delvis skall tillämpasatt

tidpunkt regeringen bestämmer,som

riket i krigsfara,ärom

råder sådanadet utomordentliga förhållanden föranleddecm som av
krig eller krigsfara vari riket har befunnit sig och följddet till dessaav om av
förhållanden föreligger knapphet eller betydande fara för knapphet inom riket

egendom vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen,av
det befinnes nödvändigt nödvändigtdet befinnesatt attom om

med hänsyn till försvarsberedska- med hänsyn till försvarsberedska-

inkalla värnpliktiga till tjänst- inkalla totalförsvarspliktiga tillpen pen
göring med stöd 27 § 2 tjänstgöring stödmed 4 kap. 8 §av mom. av
eller 28 § I värnpliktslagen lagen 199x:xcx totalförsvars-mom. om
1941:967. plikt.

Föreskrift enligt första stycket skall underställas riksdagens inomprövning

månad från det den utfärdades pågår,eller, riksmöte från börjanen om av
följande riksmöte. Sker underställning ellernärmast godkänner riksdagen

föreskriften inom två månader från det underställning skedde, före-upphör

skriften gälla.att
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Denna lag träder i kraft den
.
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1.17 Förslag till

Lag ändring i passlagen 1978:302om

Härigenom föreskrivs 33 § passlagen 1978:302 skall ha följandeatt

lydelse.

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

33§

Är Är krigsfara ellerriket i krig krigsfara eller riket i krig ellereller

råder sådana för- råder sådana utomordentliga för-utomordentliga

hållanden hållanden föranleddaföranleddaär är avsom av som
riket krigsfara vari riket harkrig eller krigsfara vmi har krig ellerav av

fårbefunnit får regeringen befunnit sig, regeringensig, genomgenom
föreskrifterförordning föreskrifter förordning meddelameddela omom

tilltill begränsarbegränsar rätten rätten passpass pass, sompass, som
för för totalförsvarsplikrigavärnpliktiga och Civilförsvar- ärsom

fordras enligt lagensplilaiga eller skyldiga tjänstgöraattsom annars
totalförsvarsplikthänsyn försvar eller 99xxxxxtill rikets 1av om

hänsyneller fordrasrikets säkerhet i övrigt. avsom annars
rikets säker-till rikets försvar eller

övrigt.het i

Denna kraft denlag träder i .
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1.18 Förslag till

Lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

Härigenom föreskrivs l980:100kap.7 12 § sekretesslagen skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12§

Sekretess gäller i ärende in- Sekretess gäller i ärende in-om om
skrivning vämpliktig för uppgift skrivning totalförsvarspliktigaav av

enskilds personliga förhållan- enligt lagen l99xzxxx totalför-om om
den, det kan den svarspliktantas ochatt kvinnorom antagningen- av
skilde eller någon honom närståen- till grundutbildning enligt lagen

de lider uppgiften röjs. l99xsxxx frivillig grundutbild-men om om
Motsvarande sekretess gäller i ären- ning kvinnor för uppgiftav om
de angår antagning till utbild- enskilds förhållanden,personligasom

ning vid försvarsmakten, befrielse det kan den enskildeantas attom
från värnpliktstjänstgöring på någoneller honom närstående lider

grund nedsättning uppgiften röjs. Motsvaran-av presta-av men om
tionsförntâgan eller särskild risk de sekretess gäller i ärende som
för detta, anstând med angårVärnplikts- antagning till utbildning vid

tjänstgöring eller vapenfri ifjänst. Försvarsmakten, skyldighet att
Sekretessen gäller dock inte beslut i enligttjänstgöra lagen 1 99xsxxx

ärende i detta stycke. totalförsvarsplikt uppskovsom avses samtom

och sådanavbrott med tjänst-

Lagen omtryckt 1992: 1474.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Sekretessen gäller dock integöring.

beslut i ärende i dettasom avses

stycke.

personalvårdSekretess gällerSekretess gäller försvars- förinom

avseendepersonalvård totalförsvaret medmaktens med inomavseen-
lagenför uppgift på den enligtde på värnpliktiga tjänstgörsom som

totalförsvarsplikthänför sig till psykologisk under- 1 99xzxxx om

frivilligför uppgift eller lagen 1 99xsxxxsökning och om en- om
förförhållanden grundutbildning kvinnorskilds personliga hos av

hänför sig till psykolo-uppgifteller befattningsha-konsulent somannan
uppgiftundersökning och förgisksärskilt till uppgifthar attvare som

förhållandenpersonligaenskildsbistå råd hjälp imed och person- om
ellerkonsulentinte hosliga angelägenheter, det annanom

särskiltbefattningshavare harstår uppgiften kan röjasklart att som

rådbistå ochmedtill uppgiftden uppgiften ellerrör attutan att som
angelägenheter,personliganågon närstående lider hjälp ihonom men.

står klart uppgiftenintedet attom
denkan röjas attutan som upp-

någon honomellergiften när-rör

stående lider men.
år.i högst femtiogäller sekretessenfråga uppgift i allmän handlingI om

lag träder i kraft denDenna .
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1.19 tillFörslag

i anställningsskyddLag ändring lagen l982:80om om

Härigenom l982:80 anställningsskydd skall haföreskrivs 5 § lagenatt om
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§5

Avtal tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall:om

Avtal för viss tid, föranledsviss eller visst arbete, detsäsong om

arbetets särskilda beskaffenhet.av

Avtal för viss tid vikariat, praktikarbete eller feriearbete.som avser
Avtal för viss tid, månader två år,dock sammanlagt högst under omsex

det föranleds tillfällig arbetsanhopning.av

Avtal gäller för tilltiden till Avtal gäller för tidensom som
dess arbetstagaren skall arbetstagaren börja sådanbörja dess skallvärn-

pliktstjänstgöring eller I99x:xxxdär- enligt lagentjänstgöringannan
med jämförlig skalltjänstgöring, totalförsvarsplikt,som somom
skall pågå månader. månader.pågåän äntre tremer mer

Avtal för viss tid anställning efter pensionering, arbetsta-som avser om
uppnåtthar den ålder avgå från anställning-medför skyldighet attgaren som

ålderspension någonmed eller, sådan avgångsskyldighet inte finns, nären om
arbetstagaren år.fyllt 67har

Denna kraft denlag träder i
.

Senaste 1990: 1357.lydelse
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1.20 Förslag till

Lag ändring i lagen 1986:765 medom

instruktion för riksdagens ombudsmän

Härigenom föreskrivs §7 lagen 1986:765 med instruktion föratt

riksdagens ombudsmän skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§1

Har myndighet meddelat beslut Har myndighet meddelat beslut

befattningshavare i ärende befattningshavare i ärendemot motom om
tillämpningen särskilda bestäm- tillämpningen särskilda bestäm-av av
melser för tjänstemän i lag eller förmelser tjänstemän i lag elleran- an-
nanförfattning disciplinansvar författning disciplinansvarom nan om
eller avskedande eller eller avskedande elleravstäng- avstäng-om om

frånning tjänsten grund frånning tjänsten grundav av
brottslig gärning tjänsteför-eller brottslig gärning tjänsteför-eller

fårseelse, fårombudsman föra talan föraseelse, ombudsman talan

vid domstol ändring i beslutet. vid domstol iändring beslutet.om om
frågaDetsamma gäller i frågaDetsamma gäller iom myn- om myn-

dighets beslut i ärende disci- dighets beslut i ärende disci-om om
plinansvar den tillhör plinansvar den tillhörmot motsom som
hälso- och sjukvårdspersonalen el- hälso- sjukvårdspersonalenoch el-

ler veterinär eller krigsman veterinär,är ler krigsman ellerärsamt

i fråga myndighets beslut i disciplinansvarig enligt lagenom

Senaste lydelse 1987:995.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sådanärende behörighetsfråga 1 99xzxxx disciplinansvar inomom om
i 6 § tredje stycket. När- frågatotalförsvaret isom samtavses om myn-

bestämmelser sådan talan sådandighets beslut i ärendemare om om
meddelas i lag eller författ- behörighetsfråga i 6 §annan avsessom
ning. tredje stycket. Närmare bestämmel-

sådan talan meddelas i lagser om

eller författning.annan
Har befattningshavare enligt vad därom föreskrivet sökt ändring vid dom-är

stol i beslut i första stycket haroch beslutet tillkommit eftersom avses an-
mälan ombudsman, företräder ombudsmannen det allmänna befatt-av som
ningshavarens i tvisten. Detsamma gäller, ombudsmannen harmotpart om
sökt ändring i beslutet.

Vad i lag eller författning föreskrivet frågaarbetsgivare skall iärannan om
tvister i denna paragraf motsvarande tillämpningägaom som avses om-

budsman. Bestämmelserna i 4 § och kap. §kap. 7 5 1 första stycket lagen

1974:371 rättegången i arbetstvister skall dock tillämpas frågaiom om
tvist i vilken ombudsman för talan.

Denna lag träder i kraft den
.
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1.21 Förslag till

Lag ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen 1987:1262om

Härigenom föreskrivs §5 i punkt 3 i bilagan till arbetsrättsliga bered-att

skapslagen 1987:1262 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Avtal tidsbegränsad fåranställning träffas i följande fall:om

förAvtal viss tid, viss eller visst arbete, det behövs försäsong attom
tillgodose totalförsvarets behov arbetskraft eller det föranledsav om av
arbetets särskilda beskaffenhet.

Avtal tidför viss vikmiai, praktikarbete eller fcncarbete.som avser
Avtal för viss tid, månader år,dock sammanlagt högst tvåundersex om

det föranleds tillfällig arbetsanhopning.av

Avtal gäller för tiden till Avtal för tiden tillgällersom som
dess arbetstagaren skall börja dess arbetstagaren skall börja sådanvärn-

pliktsqänstgöring eller där- l99xxxxxtjänstgöring enligt lagenannan

med jämförlig totalförsvarsplikr, skalltjänstgöring, som somom
skall pågå månader. pågå månader.än äntre tremer mer

Avtal för viss tid anställning efter pensionering, arbets-som avser om
uppnåtthar den ålder avgå frånmedför skyldighet anställ-tagaren attsom

ningen ålderspension sådan avgångsskyldighetmed eller, någon inteom
finns, arbetstagaren har fyllt 65 år.när

Denna lag kraftträder i den
.



73

1.22 Förslag till

Lag ändring i lagen 1989:225 ersättning till smittbärareom om

Härigenom frågaföreskrivs i 1989:225lagen ersättning tillom om
smittbärare 9 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9

frågaI smittbärarpenning tillämpas följande föreskrifter i lagenävenom

1962:381 allmän försäkring, nämligenom
3 kap. 3 § ersättning förtidspensionnär utgesom m. m.,
3 kap. 4 § minskning ersättning,a om av
3 kap. 6 § anmälan inkomstförhållandenom av m. rn.,
3 kap. 10 § tredje stycket tid skall jämställas med tid för för-om som

värvsarbete,

3 kap. 15 § första stycket a-d 3 kap. 15 § första stycket a-d

andra och tredje styckena andra och tredje styckenasamt samtom om
ersättning värnpliktstjänstgöring ersättningnär vid la-tjänstgöring enligt

fullgörs I 991mm totalförsvars-m.m., gen om

plikt,

3 kap. 16 § arbetsgivarinträde,om
3 kap. 17 § indragning eller nedsättning ersättning.om av
I fråga den uppbär smittbärarpenning tillämpas ävenom som

föreskrifterna åtgärder för rehabilitering i 22 kap. 5 och 6 §§ lagenom om
allmän försäkring.

Senaste lydelse 1991 1643.:
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Denna lag träder i kraft den
.
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1.23 Förslag till

Lag ändring i folkbokföringslagen 1991:481om

Härigenom föreskrivs 10 § folkbokföringslagen 1991:481 skall haatt

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

En vistelse inte leda till ändrad denbosättning föranleds enbartanses om av
uppdrag riksdagsledamot,som

uppdrag statsråd,som
förordnande till ledamot i kommitté eller kommission, befattning som

politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag biträda politiskt sakkunnig iatt som
statsdepartement eller särskilt uppdrag riksdagen,av

fullgörande värnplikt eller tjänstgöring enligt lagenav
vapenfri tjänsteplikt, I 99xsxxx totalförsvarspliktom

eller lagen l99xcxxx frivilligom
grundutbildning för kvinnor,

vård vid institution för sjukvård, vård kriminalvård vårdelleren av unga,
missbrukare.av

Denna lag träder i kraft den
.
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2 Förslag till

Förordning förmåner till totalförsvarspliktigaom

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelse

1 § förordningDenna innehåller föreskrifter verkställighet 8 kap. lagenom av
l99x:xxx totalförsvarsplikt såvitt allmän tjänsteplikt.utomom avser

tjänstgöring2 kap. Ersättning under

Dagersättning

l § En totalförsvarspliktig har under grundutbildning längre 60är änsom
dagar till dagersättning 38rätt med kronor tjänstgöringsdag.per

Efter 230 tjänstgöringsdagar har den totalförsvarspliktjge till tillägg tillrätt

dagersättningen. Tillägget utgår tjänstgöringsdag med 15 kronor till ochper
med den 300:e tjänstgöringsdagen, med 30 kronor för tid därefter till och

med den 360:e tjänstgöringsdagen och med 60 kronor för tid därefter till och

med den 450:e tjänstgöringsdagen och med 90 kronor för tid därefter.

Dagpenning

2 § En totalförsvarspliktig fullgör värnplikt eller civilplikt änsom annan som
i l § har till dagpenning med belopp fråndag och medrättanges ett per som
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första tjänstgöringsdagen 90 den totalförsvarspliktigesmotsvarar procent av
sjukpenninggrundande inkomst enligt 3 kap. lagen 1962:381 allmän för-om
säkring, delad med 365. Om det för den totalförsvarspliktige inte har fast-

någonställts sjukpenninggrundande inkomst. bestäms dagpenningen till 90

den sjukpenninggrundande inkomst skulle ha fastställts förprocent av som
honom eller henne föreskrifterna fastställande sådan inkomst hadeom om av
varit tillämpliga honom eller henne, delad med 365. Dagpenning skall all-

tid bestämmas till lägst 55 kronor.

Dagpenning betalas inte för dåde dagar den totalförsvarspliktige uppbär

ersättning enligt 4 kap. lagen allmän försäkring.om
fråga återbetalningI dagpenning 20skall kap. 4 lagen 1962:381§om av
allmän försäkring gälla.om

Ersättning vid frånvaro

3 § Rätt till dagersättning eller dagpenning föreligger totalför-inte. denom
svarspliktige giltigt frånvarandeskäl har under tjärstgörings-varit helautan

Sådandagen. föreligger inte heller, den totalförsvarspliktige underrätt om
hela tjänstgöringsdagen har varit berövad friheten grund misstankeav om
brott eller varit intagen kriminalvårdsanstalt.

Tid för frånvaro börjar räknas från dåden tidpunkt den totalförsvarspliktige

skulle ha inställt sig till den tidpunkt då honhan eller inställt sig.

Kvittning ersättningav

4 § någonHar skuld förhållandetill grund har sambandstatenen av som
med värnplikt fåreller civilplikt, ersättning enligt §l kvittas skulden.mot

Vid varje utbetalningstillfälle får hälftenhögst det belopp skall utbe-av som
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talas innehållas, inte den berättigad till beloppet medgerär högreom attsom
belopp hålls inne.

Utryckningsbidrag

§5 En totalförsvarspliktig rycker från grundutbildning har tillrättutsom ut-
ryckningsbidrag med 3 000 kronor, han eller hon har tjänstgjort iom sam-
manlagt 120 dagar.

Utryckningsbidrag utgår endast gång till varje totalförsvarspliktig.en

6 § Vid bestämmande tjänstgöringstid för erhållande utryckningsbidragav av
medräknas inte sådana tjänstgöringsdagar under vilka den totalförsvarspliktige

enligt 3 § inte har till dagersättning eller dagpenning.rätt

3 kap. Resor

Resor vid ochmönstring personlig inställelseannan

§l Den inställer sig för mönstring eller utredning enligt 2 kap. la-som annan
l99x:xxx totalförsvarsplikt har till fri till inställelseplat-rättgen om en resa
från den plats inom landet där han eller hon folkbokförd eller vistasärsen

stadigvarande till återresa.frirättsamt en

Resor till och från tjänstgöring

2 § En totalförsvarspliktig har kallats till värnplikt eller civilplikt harsom
till frirätt till tjänstgöringsplatsen från den plats inom landet där hanen resa
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eller hon folkbokförd ellerär vistas stadigvarande.

En totalförsvarspliktig har fullgjort värnplikt eller civilplikt har tillrättsom
fri från tjänstgöringsplatsen till plats inom landet varifrån han elleren resa en

hon skulle berättigad till fri vid inryckning till tjänstgöring.vara resa

Resor under tjänstgöring

3 § En totalförsvarspliktig fullgör grundutbildning, repetitionsutbildningsom
eller beredskapstjänstgöring har till fri för varje hel tjänstgörings-rätt en resa
period 14 dagar inkallelsen till och från den plats inom landetom som avser

folkbokförddär han eller hon eller vistas stadigvarande. Den totalförsvars-är

pliktige får i stället för sådan fri till och från platsgöraen resa en resa en
inom landet nåskan med allmänna kommunikationsmedel.som om resan av-

besök någonhos anhörig till honom eller henne.näraser

Den totalförsvarspliktige har följervad första stycket iutöver som av
samband med tjänstledighet för enskild angelägenhet till fri inomrätt resa
landet till frånoch den plats där han eller hon med hänsyn ändamålettill med

tjänstledigheten vistas.attavser
En totalförsvarspliktig vid utnyttjandet till fri följarätten vägrassom av resa

med transportmedlet eller avvisas från detta grund han eller honattav
bedöms fara för ordningen eller säkerheten ändåutgöra skall haen anses
tillhandahållits fri för det tillfället.en resa

4 § Vid totalförsvarspliktig under värnplikt eller civilplikt enligtresa som en
order har företa i tjänsten erhåller eller frihan honatt resa.
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Transportmedel

5 § Med allmänt kommunikationsmedel förstås i detta tåg,kapitel fartyg,

luftfartyg, spårvagnbuss och i reguljär trafik.

6 § Resor skall företas med det transportmedel tillhandahålls den total-som
försvarspliktige eller, något tillhandahålls,transportmedel inte med all-om

kommunikationsmedel.mänt

Om någon grund verkställighet disciplinpåföljd ellerav av annars av
förskyllan inte kan utnyttja fardmedel tillhandahål-myndighetenegen ett som

ler, skall transportmedel detta tillhandahållitsha honom ellertrots anses
henne.

Luftfartyg får inte användas vid i 3 § första stycket andraresor som avses
meningen. Vid övriga får luftfartyg användas enligt föreskrifterresor som
meddelas med stöd 13 §kap. lav

7 § Saknas allmänt kommunikationsmedel eller blir restiden sådantmed oskä-

ligt lång, får fardmedel användas vid fri Vid i 4 §annat resa. resor som avses
får färdmedel i övrigt användas enligt föreskrifterävenannat meddelassom
med stöd 13 kap. l §av

8 § Vid med allmänt kommunikationsmedel skall billigaste färdsätt ochresa
färdväg begagnas. Sovplats får begagnas det befogat med hänsyn tillärom

längd och ändamål.resans

9 § För med allmänt kommunikationsmedel skall totalförsvarspliktigresa en
möjligt erhålla färdhandling.om en
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Resekøstnadsersättrzin g

10 § Om färdhandling för med allmänt kommunikationsmedel inteen resa
har tillhandahållits eller inte har godtagits trafikföretag, lämnasettav rese-
kostnadsersättning med det belopp betalatshar försom resan.

§ Om11 fårtotalförsvarspliktig färdmedelanvända all-ä]ett ettannaten

kommunikationsmedel vid fri har eller hon :illmänt han rätten resa rese-
kostnadsersättning.

Vid utgåi 3 §§ skall ersättning för billigaste färdväglresa som avses -
med 90 kilometer ersättning med femoch särskild kilometeröre öreper per
för varje medresande, har till fri Vid med taxibilrätt ersättssom resa. resa
det belopp har betalats kvitto. Medresande har inte till resekost-rättmotsom

nadsersättning. Vid i 4 § skall tillämpas de bestämmelser omresa som avses
sådan ersättning gäller enligt 5 § allmänt reseavtal ARA.som

12 § 50 för varjeResekostnadsersättning understiger kronor betalassom resa
inte ut.

Resor utomlands

13 § Totalförsvarets Personalverkets bestimmande,personalverk eller, efter

får grund-myndighet totalförsvarspliktig uiderstatlig medge atten annan en
frånutbildningen företa 2 3 till ellerfria enligt och plats utom-enresor

lands, familj stadigvarandehan eller hon själv eller hans eller hennesom

bosatt där eller det finns synnerliga skäl.annars
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4 kap. Kost, inkvartering och utrustning

Mönstring och personlig inställelseannan

1 § En totalförsvarspliktig skall tillhandahållas fn kost och fri inkvartering

under inställelse för mönstring eller utredning enligt 2 kap. lagenannan
199x:xxx totalförsvarsplikt.om

I den mån fri kost eller fn inkvartering inte kan tillhandahållas har den to-
talförsvarspliktige till kontant ersättning. Omrätt synnerliga skäl föreligger

får sådan ersättning också betalas vid enligt 3 kap. lresa

Uänstgöring

2 § En totalförsvarspliktig har till fri inkvartering under tjänstgöringsti-rätt

den.

Om den totalförsvarspliktige förlagd i bostadär har han eller honen egen
till hyresbidrag,rätt bostadsbidrag enligt 7 kap. inte uppbärs.om

Om den totalförsvarspliktige förlagd utanför kasemområde ellerett ett
motsvarande område och avståndet mellan förläggningen och tjänstgörings-

platsen överstiger kilometer, har han eller hon till ersättning för kost-tre rätt

naden för mellan förläggningen och tjänstgöringsplatsen med allmäntresa
kommunikationsmedel enligt billigaste färdsätt.

3 § En totalförsvarspliktig har till fri kost under tjänstgöringstiden.rätt

Om fri kost inte tillhandahålls under tjänstgöringen, har den totalförsvars-

pliktige till kostersättning. Sådanrätt ersättning skall också betalas under resa
den totalförsvarspliktige enligt order företar i tjänsten. Om synnerligasom

skäl föreligger, betalas kostersättning också vid friannan resa.
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4 § En totalförsvarspliktig tillhandahålls fri kost har till måltids-rättsom
ersättning han eller honnär

har tillstånd själv för sin kost,att svara
i samband med tjänstledighet eller grund sjukdom inte befinner sigav

vid förbandet eller tjänstgöringsstället,

under tjänstgöringsfiia dagar vid fullgörande grundutbildning inte be-av
finner sig vid förbandet eller tjänstgöringsstället.

Rätt till måltidsersättning föreligger inte, den totalförsvarspliktige underom
hela tjänstgöringsdagen har varit berövad friheten misstankegrund av om
brott eller varit intagen i kriminalvårdsanstalt.

Nattlogi

5 § fri utgårVid förersättning nattlogi, det befogat med hänsynresa om

till ändamål.längd ochresans

Utrustning och beklädnadsersättning

6 § Den har tillstånd i tjänsten använda kläder till be-har rättattsom egna
klädnadsersättnin

sjukvård5 kap. Hälso- och

Rätten till fri hälso- och sjukvård

§l Rätten till fri hälso- sjukvårdoch omfattar

hälsoundersökning,
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sluten vårdoch vid mottagning och sjukhus,öppen

läkemedel och tekniska hjälpmedel,

i samband med sjukdomar och skador,transporter

nödvändigtläkarintyg för tjänsten eller för giltigtstyrka skälattsom
för frånvaro.

För den genomgår mönstring eller utredning enligt 2 kap. lagensom annan
l99x:xxx totalförsvarsplikt omfattar till fri hälsovård endast derättenom

undersökningar genomförs för ochutreda bedöma den totalförsvars-attsom

pliktiges förutsättningar fullgöra värnplikt eller civilplikt.att

2 § En totalförsvarspliktig tjänstgör vid förband fåreller skola sökaettsom
vård hos läkare läkare vid förbandet eller skolan endastänen annan

läkare saknas vid förbandet eller skolan,om

efter hänvisning läkare vid förband eller tjänstgöringsställe ellerettav en
sådantvid sjukvårdakut behov läkarens hänvisning hinnerinteattav

inhämtas.

fallI i första stycket skall möjligt läkare tjänsti allmänsom avses om
anlitas.

3 § En totalförsvarspliktig vid tiden för utryckning undergår sluten vårdsom
har till sådan fri sjukvård under högst 90rätt dagar efter utryckningsdagen.

Tandvård6 kap.

l § Rätten till fri tandvård omfattar tandvård enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring, behovet tandvård akut. grundutbildningenUnderärom av
omfattar till fri tandvård sådan tandvård nödvändig förrätten även är attsom



86

tandhälsan inte skall försämras eller för tjänsten skall kunna fullgöras.att

Den skall fullgöra grundutbildning sådanaunder förhållanden tand-som att
läkarbesök förenade med särskilda svårigheterär har i anslutningäven rätt att
till inryckningen få tandvård.fri

2 § För tandvård enligt skall folktandvården1 § anlitas. Om Totalförsvarets

personalverk eller den organisation anordnar utbildningen där den total-som
försvarspliktige tjänstgör inte har tecknat avtal folktandvårdenmed orten,
får den totalförsvarspliktige dock anlita tandläkare uppförd påären som en
sådan förteckning i 2 kap. 3 § lagen 1962:381 allmän försäk-som avses om
ring.

3 § Patientavgiften enligt tandvårdstaxan 1973:638 betalas denav som an-
för utbildningen.svarar

Om någon giltigt skäl har uteblivit från avtalat tandlakarbesök, skallutan

han eller hon kostnaden för patientavgiften.ersätta

7 kap. Familjebidrag

Inledande bestämmelse

l § Familjebidrag lämnas efter ansökan i form familjepenning, bostads-av
bidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag.

Rätt till familjebidrag

2 § En totalförsvarspliktig har under grundutbildning omfattar 60änsom mer
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dagar till familjepenning, bostadsbidrag,rätt näringsbidrag och begravningsbi-

drag.

3 § En totalförsvarspliktig fullgör värnplikt eller civilplikt änsom annan som
2i § har till näringsbidrag.rättanges

4 § Den enligt 2 3eller § har till farniljebidrag kallasrätt i detta kapitelsom
familjebidragsberättigad.

5 § Familjebidrag lämnas för den tid under vilken den familjebidragsberätti-

gade tjänstgör tjänstgöringstid. Bidrag kan lämnas därefter enligtäven

bestämmelserna i l7 och 22 §§.

Familjebidrag skall lämnas för del månad betalas beloppmedsom ut ettav
för dag trettiondel månadsbeloppet. Bidrag avrundasmotsvararsom en av

uppåt till helt krontal. Bidrag understiger 100 kronor månadeni betalassom
inte ut.

Vissa förklaringar

6 § Bestämmelserna maka i detta kapitel ocksågäller för make och förom
sambo eller kön.motsattav samma

§7 Frågor ålderbarns bedöms efter förhållandena den januari år dål detom
den familjebidragsberättigade påbörjar tjänstgöringen.
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Familjepenning och bostadsbidrag

Förutsättningar för familiepenning

8 § Familjepenning lämnas för

familjebidragsberättigads barn under 18 år och varaktigt borären som
tillsammans med den familjebidragsberättigade,

familjebidragsberättigads barn under 18 år ochär inteen som som var-
aktigt bor tillsammans med den familjebidragsberättigade, för vilket den-men

enligt dom eller avtal skyldig underhållsbidrag,betalane att

barn den familjebidragsberättigades,änett barnet under 18annat ärom
och varaktigt bor tillsammans med den familjebidragsberättigade och hans

maka,

familjebidragsberättigads vårdarmaka, hon barn i l el-en om som avses
ler

fanuljebidragsberättigads maka i fall i detänen annat som avses om
finns synnerliga skäl för det,

familjebidragsberättigads frånskilda maka, den familjebidragsberät-en om
tigade enligt dom eller avtal skyldig betala underhållsbidrag till henne,att
eller

den maka till den familjebidragsberättigade vårdar hansutan attsom vara
barn, barnet under 18 år och varaktigt bor tillsammans famil-med denom

jebidragsberättigade.

Förutsättningar för bostadsbidrag

9 § Bostadsbidrag lämnas för kostnaden för den bostad där familjebi-den

dragsberättigade bor
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tillsammans med maka sådanteller med barn i 8som avses
tillsammans med föräldrar, den familjebidragsberättigade fram tillom

tjänstgöringens början förmågahaft ekonomisk betala och regelbundetatt

betalat för sitt boende det med hänsyn till familjens ekonomiska för-samt

hållanden finns behov bidraget,av

eller tillsammans med imaka, barnänensam en annan person som avses
eller8 § föräldrar, familjebidragsberättigadeden vid tjänstgöringens bör-om

jan bott på sådant i minst månader eller det finns särskilda skälsättett tre om
för det.

10 § fårBostadsbidrag inte lämnas för fårbostad och endastänmer en om
det finns särskilda skäl lämnas för bostad den där den familjebi-änen annan
dragsberättigade folkbokförd.är

Om familjebidragsberättigad flyttar under tjänstgöringstiden lämnasen

bostadsbidrag för högre bostadskostnad kostnaden för den tidigare bosta-än

den endast det finns särskilda skäl för det.om

Beräkning familjepenningav

11 § Farniljepenning beräknas månadför till högst l 642 kronor för barn och

till högst 3 285 kronor för Familjepenning denför taren annan person. som
ersättning den familjebidragsberättigade vårdför barnemot iav som avsesav

8 § eller för den har till underhållsbidrag, får dock inte överstigarättsom
ersättningens eller bidragets belopp för månad.

Beräkning bostadsbidragav

12 § Bostadsbidrag får inte överstiga vad skälig bostadskostnad el-ärsom en
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ler, i de fall 9i § 2 och den familjebidragsberättigades andel isom avses
sådan bostadskostnad.

Avräkningsregler

13 § Vid bestämmande familjepenning enligt 8 3§ l och 5 bo-samtav -
stadsbidrag enligt 9 § från månadl skall för högsta belopp försumman av
familjepenning enligt ll § och bostadsbidrag enligt 12 § beräknadavräknas

inkomst före månadskatt för påbelöper tjänstgöringstiden följandesom
sätt.

Makas inkomst förmånerarbete sociala skall, med beaktandesamt avav
vad följer föreskrifterna hälften deldessa, avräknas med densom av om av

överstiger 000 000l kronor eller, inkomsten högre 4 kronor,änsom om
med åttondelar någoninkomsten. Om avräk-makan har inkomst,tre av annan

den del denna inkomst överstiger 500 kronor.nas av som
Barns inkomst underhållsbidrag förmåneri form sociala skall,samtav

med beaktande ivad följer föreskrifterna dessa, avräknas sinav som av om
helhet. Om barnet någon in-har inkomst, avräknas den del dennaannan av
komst med högstöverstiger 500 kronor. Barnets inkomst avräknas docksom

belopp förfamiljepenningen barnet.ett motsvararsom
Den familjebidragsberättigades utförinkomst arbete han eller honav som

under fritid övningsuppehåll sjukpenning i stället föreller trädersamt som
sådan inkomst 000 kronoravräknas med hälften den del överstiger 2av som
eller, inkomsten åttondelar in-högre 8 000 medkronor,är än treom av
komsten. Om någonfamiljebidragsberättigade har inkomst avräkden annan

den del 500denna inkomst överstiger kronor.nas av som
Avräkning får återstodenenligt 2 inte med beloppl och göras större än att

uppgår till familjebi-minst hälften bostadskostnaden enligt 12 Om denav
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dragsberättigade har såvältill familjepenningrätt bostadsbidrag, skall vidsom
bestämmande bidragens storlek efter inkomstavräkning först familjepen-av
ningen och därefter bostadsbidraget minskas.

§14 Vid bestämmande familjepenning enligt 8 § 6 bostads-och 7 samtav
bidrag enligt 9 § 2 och 3 skall räkna den familjebidragsberättigadesman av
inkomster det i 13 första§ stycket 3 frånsätt högs-som anges summan av

beloppen för familjepenning enligt ll § och bostadsbidragta enligt 12

Om den familjebidragsberättigade har till såväl familjepenningrätt som
bostadsbidrag lämnas varje bidrag med belopp bidragetsett motsvararsom
andel familjepenning och bostadsbidrag före avräkning denav summan av av
familjebidragsberättigades inkomst.

15 § Om förhållandena sådana avräkning skall 13är enligt såvälgörasatt

14 §§, avräknas från familjepenning enligt 3 58 § 1 ochsom summan av -
och bostadsbidrag enligt 9 § l först makas och barns inkomst det sätt som

i 13 § första stycket 1 ochanges

Från detta familjebidrag efter avräkningen stycketenligt förstasumman av
och familjebidraget enligt 14 § avräknas därefter den familjebidragsberätti-

gades inkomst det i 13 § första stycketsätt som anges
Varje bidrag lämnas med belopp i 14 § andra stycket.sägsett som

16 § Inkomst skall frånavräknas familjepenning och bostadsbidragsom av-
rundas nedåt till helt krontal.

Familjegnning och bostadsbidrag efter utryckningen

17 § Om familjepenning eller bostadsbidrag lämnas och tjänstgöringen har
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pågått minst 120 dagar, skall bidragen förlämnas ytterligare 30 dagar efter

tjänstgöringstiden. Om det finns särskilda skäl för det, får bidragen lämnas

för högst 30 pågåttdagar efter tjänstgöringstiden tjänstgöringen haräven om
kortare tid 120 dagar.än

Tillägg till bostadsbidrag

18 § fårUnder den tid den fanüljebidragsberättigade bostadsbidrag, läm-som

tillägg med 250 månad. Tillägget lämnas dock tillkronor inteettnas per en

totalförsvarspliktig Om familjebidragsberättigadebor hos föräldrar. densom

bor tillsammans maka, barn eller föräldrar,med lämnasänen annan person

halvt tillägg.ett

Näringsbidrag

19 § delvis försörjning frånOm familjebidragsberättigad helt eller har sinen
arbets-näring drivs honom eller hans maka, och särskilt avlönaden som av

kraft anlitas för familjebidragsberättigade under ellerden hansersättaatt

hennes villkortjänstgöring, lämnas näringsbidrag för lönekostnaden. Ett är att

kostnaden genomsnittliga normala driftsöverskottskälig och överstiger det

näringen kan beräknas under den familjebidragsberättigadeslämnasom

tjänstgöring. Näringsbidrag kan förut-lämnas dock endast det antas attom
fortsattsättningar finns för drift näringen.av

Första också juridisk i vilkenstycket gäller näringen drivs en person,om av
den familjebidragsberättigade maka aktier eller andelar ocheller hans äger

vilken någon båda huvudsakligen grunddem eller tillsammansöver avav

ägarintresset har inflytande.väsentligtett

För lönekostnader familjebidragsberättigads eller hans makassom avser en
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barn under 16 år, lämnas inte näringsbidrag. Om lönekostnaderna denavser
familjebidragsberättigades maka, den familjebidragsberättigades eller hans

makas barn fyllt år16 eller den familjebidragsberättigades eller hanssom
makas föräldrar eller syskon, lämnas näringsbidrag endast det finnsom
särskilda skäl för det.

20 § Om näring i 19 § inte kan drivas under den familjebi-en som avses
dragsberättigades tjänstgöring det finns förutsättningar för fortsättaattmen
verksamheten efter tjänstgöringen, lämnas näringsbidrag sådanaför kostnader

under tjänstgöringstiden nödvändiga för verksamhetenär skall kunnaattsom
återupptas.

21 § Näringsbidrag lämnas med högst 45 000 kronor för månad.

22 § Om det finns särskilda skäl för det, får näringsbidrag beviljas föräven

tid efter tjänstgöringstiden, dock för högst 30 dagar.

Begravningsbidrag

23 § Om familjepenning har beviljats för maka eller barn med anledning av
totalförsvarspliktigs tjänstgöring och makan eller barnet avlider under denen

tid Äveni 5 lämnassägs begravningsbidrag. familjepenning intesom om
har beviljats, får begravningsbidraget lämnas, det behövs.om

Begravningsbidrag lämnas med 8 000 kronor för familjebidragsberätti-en
gads maka och med 4 000 kronor för barn.
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ärfaF randet

24 § Ansökan familjebidrag den familjebidragsberättigade vidgörs enom av
allmän försäkringskassa.

innehållaEn ansökan familjebidrag skall de upplysningar nöd-ärsomom
vändiga för familjebidrag. Ansökan skall undertecknasbedöma tillrättenatt

innehålladen familjebidragsberättigade försäkran heder ochochav en

riktiga och fullständiga.de lämnade uppgifterna ärsamvete att

§ får den tid25 Familjebidrag det finns särskilda skäl lämnas förendast om
dåligger före dag ansökan kom tilllängre tillbaka 30 dagar denänsom

den allmänna försäkringskassan.

§ familjebidrag skall omedelbart26 En familjebidragsberättigad tar emotsom
omständigheterlämna upplysningarden allmänna försäkringskassan om nya

betydelse för bidrag.tillrättenav

8 kap. Ekonomiskt stöd

grundutbildning efter ansökan tilll § En totalförsvarspliktig underhar rätt

uppkommitutgifter oförutsettekonomiskt räntefritt lån förstöd i form somav
nå-påtotalförsvarspliktige inte kan betalaunder tjänstgöringen denoch som

sätt.got annat

lånet eller delvis efterskänkas.Om föreligger skäl, kan heltdet särskilda

heltgrundutbildning byter skall2 § under bostadEn totalförsvarspliktig som
flyttningskostnader flyttningsbidrag,få skäligaeller delvis ersättning för om
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det föreligger särskilda skäl. Flyttningsbidrag får också lämnas för flyttning

inom 30 dagar efter utryckningen.

3 § En totalförsvarspliktig fullgör grundutbildning inte längreär änsom som
60 dagar eller repetitionsutbildning har till ekonomiskträtt stöd i form av
bidrag, den totalförsvarspliktige tjänstgöringen får den ekonomiskaom genom
standarden så försämrad han eller hon inte kan upprätthålla skäligatt en
levnadsnivå för sig och familjen.

§4 Ansökan ekonomiskt stöd den totalförsvarspliktigegörs hos Total-om av
försvarets personalverk.

En ansökan ekonomiskt stöd skall innehålla de upplysningarom ärsom
nödvändiga för bedöma sådanttill stöd.rätten Ansökan skall undertecknasatt

den totalförsvarspliktige och innehålla försäkran heder ochav samveteen
de lämnade uppgifterna riktigaatt och fullständiga.

9 kap. Begravningshjälp

§1 Om totalförsvarspliktig avlider under den dåtid han eller hon haren rätt
till fri sjukvård enligt lagen l99x:xxx totalförsvarsplikt, betalas begrav-om
ningshjälp till den avlidnes dödsbo med halvt basbelopp enligt lagenett
1962:381 allmän försäkring.om

Kostnad föranleds militärbegravning och kostnad försom av transport av
den avlidne till hemorten helt Förersätts tillstaten. transportav ortannan
lämnas ersättning med högst det belopp transportkostnadenmotsom svarar
till hemorten.



96

10 Grupplivförsäkringkap.

Vilka omfattas till grupplivförsäkringrättensom av

§ sig för mönstring eller utred-l En totalförsvarspliktig inställersom annan
fullgörning enligt 2 l99x:xxx totalförsvarsplikt ellerkap. lagen värn-om

plikt l99x:xxx totalförsvarsplikt har tilleller civilplikt enligt lagen rättom

grupplivförsäkring för dödsfall.

inte för den har försäkrings-Rätt till grupplivförsäkring föreligger dock som

förmåner i anställning.eller efterskydd med motsvarande en

2 § förståsI detta kapitel med

gnlpplivförsäkring,§ tillförsäkrad: den enligt l har rättsom
TGL-S lydelsetjänstegrupplivförsäkring i dessTGL-S: avtalet statensom

1989enligt Statens arbetsgivarverks cirkulär A

F rsäkrin gsskyddö

från färden till tjänstgöring-3 § föreligger under tid detFörsäkringsskydd att

påbörjas färden från tjänstgöringen avslutas.till dessen

Ejierskydd

förutsättningarförsäkringsskyddet under vissa4 § Med efterskydd attavses

försäkringsskyddet enligt 4 har upphört.fortsätter gälla efter det §att att

fyllt år.Efterskyddet försäkrade har 65gäller längst till dess den
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§5 Om den försäkrade förelågarbetsoförmögen och arbetsoförmåganär när

försäkringsskyddet enligt försäkringsskyddet4 § upphörde fortsätter gällaatt

så länge arbetsoförmågan består. Arbetsoförmågan skall styrkas intyggenom
från försäkringskassaallmän eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupp-
livnämnd får dock medge försäkringsskydd sådant visatsintyg inteäven om

upp.

F örsäkrin gsförnzåner

6 § Avlider försäkrad innan år, förmånerhan eller hon fyllt 65 betalasen
enligt 20 25 §§ TGL-S, inte följer 7annatom av-

7 § Försäkringsförmånerna skall minskas med begravningsbidrag enligt

7 kap. 23 § och begravningshjälp enligt 9 kap. l

Tillämpning bestämmelser TGL-Siav

8 § Följande bestämmelser i TGL-S tillämpas på grupplivförsäkring enligt

detta kapitel:

29 31 §§ försäkringsförmåner efter försäkringstagarens make ellerom-
sambo.

32 36 §§ förmånstagarförordnande.om-
37 och 38 §§ förmånstagarrätt.sambo medom
41 § inskränkning i förfoga försäkringen.rätten överattom
42 och 43 §§ försäkringens giltighet vid krigstillstånd.om
44 46 åtgärder vid försäkringsfall.om-
47 49 §§ tvister.om-
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11 kap. Beslutande myndigheter m.m.

Dagpenning och familjebidrag

1 § Enligt lagen 1991:1488 handläggning vissa ersättningar till denom av
tjänstgör inom totalförsvaret handhar Riksförsäkringsverket cch de all-som

försäkringskassornamänna frågor dagpenning och familjebidrig. Dagpen--om
ning och familjebidrag betalas Riksförsäkringsverket de all-ochut genom

försäkringskassorna.männa För den fullgör civilplikt inom vsrkskyddetsom
betalas dock dagpenning den arbetsgivare enligt 47 § tredje styckenut av som
civilförsvarslagen l960:74 skall lämna ersättning för tjänstgöringen.

Arbetsgivaren får i stället för dagpenning betala särskild ersättning med

högre belopp dagpenningen.än

2 § Underlag för utbetalning dagpenning lämnas Totalförsvaretsav av perso-
nalverk eller, efter överenskommelse med Personalverket, statl:ga myndigav
heter, kommuner, landsting, kyrkliga kommuner, bolag, föreninga; samfällig-

heter, stiftelser och andra enskilda.

3 § Familjebidrag betalas månadsvis till den familjebidragsberätigade. Omiut

bidragsförskott enligt lagen 1964:143 bidragsförskott lämnas för barnom
för vilket familjepenning har beviljats, skall familjepenningdenna betalas för

den familjebidragsberättigades räkning till den allmänna försäkringskassa somi
i 2 § lagen 1991:1488 handläggning vissa ersättningar till denanges om av

tjänstgör inom totalförsvaret.som

4 § Skattemyndigheten, Totalförsvarets personalverk och de myndigheter somi
för familjebidragsberättigads utbildning eller tjänstgöring skallansvarar en
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meddela Riksförsäkringsverket och den försäkringskassa isnarast som avses
2 § lagen 1991:1488 handläggning vissa ersättningar till denom av som
tjänstgör inom totalförsvaret de uppgifter behövs för bedömningsom av

till familjebidrag.rätten

Grupplivförsäkring

5 § frågaI grupplivförsäkring skall befogenhet enligt 30, 38 och 41om som
§§ TGL-S tillkommer arbetsgivaren Statens tjänstepensions-utövas ochav

Övrigagrupplivnämnd. befogenheter enligt TGL-S eller 10 kap. till-som
kommer arbetsgivaren skall Statens löne- ochutövas pensionsverk.av

Övriga förmåner

6 § Annan förmån dagpenning, familjebidragän och grupplivförsäkring

beslutas och betalas Totalförsvarets personalverk eller, efter överenskom-av
melse med Personalverket, statliga myndigheter, kommuner, landsting,av
kyrkliga kommuner, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och andra

enskilda.

Överklagande12 kap.

l § Enligt 4 § lagen 1991:1488 handläggning vissa ersättningar tillom av
den tjänstgör inom totalförsvaret tillämpas i fråga dagpenning ochsom om
familjebidrag bestämmelserna i 20 kap. 10 13 §§ lagen 1962:381 om-
allmän försäkring omprövning och ändring beslut överkla-om samtav om
gande.
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2 § Andra beslut förmåner enligt denna förordning dagpen-änom som avser
ning, familjebidrag och grupplivförsäkring får överklagas hos Totalförsvarets

tjänstepliktsnämnd.

3 § Tjänstepliktsnämndens beslut får inte överklagas.

13 kap. Verkställighetsföreskrifter

l § Föreskrifter för verkställigheten förordningdenna frågameddelas iav om

bestämmande och utbetalning dagpenning och familjebidrag Riks-av av
försäkringsverket efter samråd med Totalförsvarets personalverk, Försvars-

Överstyrelsenmakten och för civil beredskap.

tandvård sjukvårdhälso- och Totalförsvarets personalverksamt annan av
efter samråd med Socialstyrelsen och Försvarsmakten,

sådana reseförmåner i 3 kap. 6 och §§ frågor7 andrasamtsom avses av
Över-Totalförsvarets personalverk samrådefter med Försvarsmakten och

styrelsen för civil beredskap.

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den
.

Genom förordningen upphävs

värnpliktsförmånsförordningen 976: 1008,l

förordningen 1976:1011 förmåner till civilförsvarspliktiga,om
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förordningen 1981:1145 tandvård för värnpliktiga,om
förordningen 1988:246 grupplivförsäkring för mfl.,värnpliktigaom
förordningen 1989:447 förmåner till viss hälso- och sjuk-om m.m.

vårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten,

förordningen 1991:1385 ekonomisk mfl.,hjälp till värnpliktigaom
familjebidragsförordningen 1991:1492.

Äldre föreskrifter grupplivförsäkring gäller fortfarande fråga för-iom om
säkringsfall har inträffat före ikraftträdandet förordning.dennasom av
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3.1 Förslag till

Förordning ändring i kungörelsen angående1962:322om

och vattenbyggnadskårenväg-

Regeringen föreskriver 4 och 19 §§ kungörelsen 1962:322att

vattenbyggnadskårenangående och skall ha följandeväg- lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l§3

Väg- och vattenbyggnadskåren militär kår för reservpersonal inomär en
armén, har till uppgiftsom

i krig förse försvarsmakten med särskilt utbildadatt personal för att upp-
rätthålla befattningar, vilka förutsätter insikter inom ochväg-

vattenbyggnadsfacket,

det lämpligen kan ske, detatt lämpligen kan ske,attom om
också i fred lämna försvarsmaktens också fredi lämna Försvarsmakten

myndigheter biträde i ärenden, biträde i ärenden, fordrarsom som
fordrar tillgång till särskild tillgångsakkun- till särskild sakkunskap

skap inom och vattenbygg- inom och vattenbyggnadsfack-väg- väg-

nadsfacket, et,

föra register dem genomgått högskolans ochatt över väg- vatten-som
byggnadslinje eller har motsvarande kompetens andra för försvarsmak-samt

användbara tekniker inom och vattenbyggnadsfacket,ten väg- samt

Kungörelsen omtryckt 1972:466.

:Senaste lydelse 1993:293.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

samverkani med Värnplikts- i samverkan med Totalförsva-att att

och andraverket berörda myndig- personalverk och andra berördarets

heter inom försvarsmakten föreslå myndigheter inom totalförsvaret

såväl uttagning för försvarsmaktens föreslå såväl uttagning för För-

behov nödvändigt antal tek- svarsmaktens behov nödvän-ett ettav av
niker inom och vattenbygg- digt antalväg- tekniker inom ochväg-

åtgärdernadsfacket för denna åtgärdervattenbyggnadsfacketsom som
personals ändamålsenliga verksam- för denna ändamålsenligapersonals

höjdhet under beredskap. verksamhet under höjd beredskap.

Anställning i och vattenbyggnadskåren kan efter ansökan erhållasväg- av
har genomgåttden högskolans och vattenbyggnadslinje eller harväg-som

motsvarande kompetens. Därvid skall följande iakttas.

Med löjtnants tjänstegrad får anställas dels reservofficer med löjtnants

tjänstegrad, dels har motsvarande militära kompetens ochannan som anses
särskilt lämplig för anställning i kåren.

Med kaptens tjänstegrad får anställas den uppfyller enligt lkravensom
fullgjort tvâoch dels krigsförbandsövningar, i befattning kompa-varav en

nichefsnivå eller tjänstgöring,motsvarande dels genomgått särskildannan
utbildning, dels under minst år väl vitsordad ingenjörsverksamhetutövattre

inom och vattenbyggnadsfacket och därvid visatväg- skicklighet och ledare-

fortfarandegenskaper och verksam inom facket.är

Med kaptens tjänstegrad får Med kaptens tjänstegrad får

3Senaste lydelse 1987: 195.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

också anställas den dels också anställas den delssom ge- som som
nomgått för Värnpliktig plutonsbe- genomgåttvärnplikt för plutonsbe-

fäl föreskriven utbildning och fäl föreskriven utbildningsär- och sär-
skild utbildning för fältarbetschef i skild utbildning för fáltarbetschef i

regional stab eller har motsvarande regional stab eller har motsvarande

militära kompetens, dels fullgjort militära kompetens, dels fullgjort

två krigsförbandsövningar eller två krigsförbandsövningar elleran- an-
motsvarande tjänstgöring, dels motsvarande tjänstgöring, delsnan nan

under minst år väl vits- under minst årutövat väl vits-utövatsex sex
ordad ingenjörsverksamhet inom ordad ingenjörsverksamhet inom

och vattenbyggnadsfacket,väg- och vattenbyggnadsfacket,väg-

minst år då han visat minst då han visattrevarav trevarav
skicklighet och ledaregenskaper skicklighet och ledaregenskaper

företagsledare eller ledare företagsledare eller ledaresom som som som
för avdelning, dels fortfaran-större för avdelning, fortfaran-delsstörre

de verksam inom facketär och de verksam inom facket ochäran- an-
särskilt lämplig för anställning i särskilt lämplig för anställningses ises

kåren. kåren.

l9§

Personal i och vattenbyg-väg- Personal i och vattenbygg-väg-

gnadskåren skyldig tjänst-är nadskåren skyldig tjänstgöra,äratt att
vad i 14göra, §utöver i krig vad isägs, 14 § i krigutöver ochsägs,

och då värnpliktiga eljest dåi totalförsvarspliktiga skalltagas annars
anspråk för rikets försvar eller tjänstgöra enligt 4 kap. 7 eller 8 §

säkerhet eller för fullgörande lagen I 99x:xxx totalförsvars-av om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

beredskapsövning. plikt.

Denna förordning träder i kraft den
.
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3.2 Förslag till

Förordning ändring i kungörelsen 1969:361om om

civilförsvar vid verksanläggning

Regeringen föreskriver 9 § kungörelsen 1969:361 civilförsvaratt vidom
verksanläggning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §

Bestämmelserna 5 kap.i civilför- Bestämmelserna civilplikt la-iom
svarskungörelsen gäller i tillämpli- 1 99xsxxx rotalfärsvars-gen om

delar för verkskydd vid verks- plikt gäller i tillämpligaga delar för

anläggning. verkskydd vid verksanläggning.

Denna förordning träder i kraft den
.

Förslaget beaktar inte de ändringar omorganisationsom en av
försvarsmaktens myndigheter föranleder.
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3.3 Förslag till

Förordning ändring i kungörelsen 1969:362om om

militäranläggningcivilförsvar vid

Regeringen före 9föreskriver 9 och 10 §§ rubriken § förordningatt samt

ändring i 1969:362 civilförsvar vid rnilitärailäggningkungörelsenom om
följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Civilförsvarsplikt Civilplikt

9 §

Bestämmelserna ivilplikt la-Bestämmelserna 3 kap. Civilför- ii om

svarslagen I99XJAIX rorafförsvars-och 5 kap. civilfönsvans- omgen
gäller i tillämpliga delar förkungörelsen gäller i tillämpliga de- plikt

xrulitäratläggning.lar för verkskydd vid militäranlägg- verkskydd vid

ning.

10§

verskydd vidFör tjänstgöring tjänstgöring ii verkskydd vid För

militäranläggning militäranläggning .skallskrivascivilper-uttages

har huvud-har sin huvudsakliga civilpersoner sinsoner som som

bosat-sakliga sysselsättning ellersysselsättning eller bosatta inom ärär

Även Ävenanläggningen. anläggningen. andraandra civil- inomta

Förslaget inte omorganisationbeaktar de ändringar avsom en
försvarsmaktens myndigheter föranleder.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

får sådantill civilpersoner får till sådanänuttagaspersoner uttas
tjänstgöring, särskilda skäl före- tjänstgöring, särskilda skäl före-om om
ligger. ligger.

Denna förordning träder i kraft den
.
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3.4 Förslag till

Förordning ändring iom

personalkontrollkungörelsen 1969:446

1969:446Regeringen föreskriver 10 § personalkontrollkungörelsenatt

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10

Är Ärtjänst i skyddsklass 2 förenad tjänst i skyddsklass 2 förenad

med bevakningsuppgift, Chefskap med bevakningsuppgift, Chefskap

för förråd eller kassaförvalning för förråd eller kassaförvalning

eller för penningmedel, får eller för fårpenningmedel,ansvar ansvar
rikspolisstyrelsen på framställning Rikspolisstyrelsen framställning

lämna uppgift polisregister lämna uppgift polisregisterut utur ur
den innehar eller den innehar elleratt attom som avses om som avses

skola tillträda tjänsten under de skola tillträda tjänsten under de

årentio har dömts för brott tio åren har dömts för brottsenaste senaste

i 8-11 eller 14 kap., 16 i 8-11 14 kap., 16ellersom avses som avses
kap. 1-6 § eller 17 17, 18 eller kap. 1-6 § eller 1817 17, eller

20-22 kap. brottsbalken, 3 § lagen 20-22 kap. brottsbalken, 3 § lagen

1960:418 straff för 1960:418 straff förom varus- om varus-
muggling, 4 § lagen 1951:649 muggling, 4 lagen§ 1951:649a a

Kungörelsen omtryckt 1983:764.

2Senaste lydelse 1993:984.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

straff för vissa trafikbrott, 1om straff för vissa trafikbrott,om
eller 3 § narkotikastrafñagen l eller 3 § narkotikastrafñagen

l968:64 eller 39 § värnpliktslagen 1968:64 eller 10 kap. 3 § lagen
1941:967. ]99x:xxx totalförsvarsplikt.om

Denna förordning träder i kraft den
.
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3.5 Förslag till

kungörelsen 1970:301Förordning ändring i omom

frivillig försvarsverksarnhet

frivillig1970:301kungörelsenRegeringen föreskriver 14 och 15att om

försvarsverksamhet lydelse.skall ha följande

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

l4§

A-personalenrepetitionsutbildning,A- fullgöraoch B-personal skyldigär att

B-personalen högstfyraårsperiod avtalstiden ochhögst för varje16 dagar av

80 fyraårsperiod avtalstiden.timmar för varje av
krigsfara ellerVid krig ellerVid dåkrig eller krigsfara eller när

beslutathar tjänst-inkallas till regeringenpersonal tjänstgöring om

8 § lagenenligt 4 kap.jämlikt 27 § 2 vämpliktslag- göringmom.
totalförsvarspliktl99xcxxx är1941:967 A- och B-perso-ären om

skyldigB-personalennalen A- ochskyldig fullgöra den attatt

tjänstgöring be-tjänstgöring fullgöra denbehövs med hän- somsom
verksamhetenmed tilltill verksamheten inom totalför- hövs hänsynsyn

totalförsvaret.inomsvaret.

15§

B-personalAvtal med Avtal med A- ochA- och B-personal

gäl-träffas fyraårsperioder ochfyraârsperioder gäl- träffas förför och

ler månaders uppsägnings-månaders ler medmed uppsägnings- sexsex
från dentid. från tid. Vid uppsägningVid uppsägning den av-av-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

talsslutande myndighetens sida får talsslutande myndighetens fårsida
dock kortare uppsägningstid iaktta- dock kortare uppsägningstid iakttas.

Den avtalsslutande myndighet- Den avtalsslutande myndigheten fårgas.
får medge avtalet upphör medgeatt avtaleten upphöratt utan att

gällande uppsägningstidutan gällandeatt uppsägningstid iakttas.

iakttages. Avtal Avtalsagts inte föresom upp sagtssom upp av-
före avtalstidens utgång för- talstidens utgång förlängtanses anses
längt med ytterligare fyraårs- med ytterligare fyraårsperiod.en en
period. Frivillig personal får sä-

avtalet vid krig eller krigs-ga upp

fara eller då värnpliktiga inkallas

till tjänstgöring jämlikt 27 § 2

värnpliktslagen 1941:967.mom.

Denna förordning träder i kraft den
.
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3.6 Förslag till

Förordning ändring i hemvärnskungörelsen 1970:304om

l970:304frågaföreskriver i hemvämskungörelsenRegeringen om

§ skall upphöra gälla,dels 8att att

44 skall ha följande lydelse.15, 16 ochdels att

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

§1

hembygd och arbetsplats.har till uppgift skyddaHemvärnet att

frivillig-rekryteras frivillig- Hemvärnet rekryterasHemvärnet

hetenspersonalhetens Visa dock vägväg. är

hemvärnetskyldig tjänstgöra iatt

beredskapstillstånd och krig.under

tillhör armén.Hemvärnet

6

bestårbestår personalpersonal HemvärnetsHemvärnets avav

hemvärnsungdomhemvärnsungdom hemvärnsmän,hemvämsmän,

enligt kungörelsenB-personal enligt kungörelsen och B-personaloch

frivillig försvars-frivillig 1970:3011970:301 försvars- omom
anställdverksamhet fastverksamhet fast anställd samtsamt avav

personal vidvid försvarsmakten Försvarsmaktenpersonal är somsom
krigsplacerad i Tilli hemvärnet. Till hemvärnet.krigsplacerad är

Senaste lydelse 8 § 1979:401.av

:Senaste 1977:184.lydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

hemvämsmän hör hemvämsbefäl. hemvämsmän hör hemvämsbefal.
Hemvärnsman frivillig ellerär Hemvärnsman frivillig. Hem-

Värnpliktig hemvärnsman. Hem- i driftvärnet fårvärnsman under
ivärnsman driftvärnet får under tjänstgöring i driftvämet benämnas

tjänstgöring i driftvärnet benämnas driftvämsman.

driftvämsman.

Om redovisning hemvärnersav
personal finns bestämmelser kun-i

görelsen 1969:379 inskrivningom
och redovisning värnpliktiga.av

7§3

Frivilliga hemvämsmän anting-är Hemvärnsmän antingen ordina-är
ordinarie hemvärnsmän, rieen hemvärnsmän,extra hemvärn-extra

hemvärnsmän, hemvärnsveteraner hemvärnsveteranersmän, eller
eller hemvämsmusiker. Ordinarie hemvämsmusiker. Ordinarie hem-
hemvärnsmän placerade förär placeradevärnsmän förär tjänst-
tjänstgöring i hemvärnet. Extra göring i hemvärnet. Extra hem-

hemvämsmän disponeras hem- disponerasvärnsmän hemvärnetav av
endastvärnet de intenär i endast de intetas i anspråknär föran- tas

språk för vämpliktstjänstgöring. andra uppgifter totalförsvaret.inom
För hemvärnsveteraner och hem- För hemvärnsveteraner och hem-

värnsmusiker gäller föreskrifter värnsmusiker gäller föreskrifter
rikshemvärnschefen meddelar. rikshemvärnschefensom meddelar.som

Åtaganden Åtagandenfrivilliga hemvärns- hemvämsmänav attav

3Senaste lydelse 1989:451.



l 16
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tjänstgöra i hemvärnet tjänstgöra i hemvärnet skerskermän att genom

skriftliga avtal. skriftliga avtal.genom

9§4

Den ordinarie hemvärnsman skallantassom som
ochmedborgaresvensk medborgare och svenskvara vara

under antagningsåret under antagningsåret fylla minst 19fylla minst 18

år, år,

förförutsättningarha nöjaktiga förutsättningar för ha nöjaktiga

tillfredsstäl-tjänstgöringen hatjänstgöringen och ha tillfredsstäl- och

lande skjutskicklighet. lande skjutskicklighet samt

disponihel för tjänstgö-vara
hemvärnet.ring i

En till ordinarieantasman som

hemvämsman skall dessutom an-

tingen

påbörjat grundutbild-hainte

enligt värnpliktslagenning

1941:967,

helt befriad enligt 4 §vara

värnpliktslagen från skyldigheten

fullgöra värnpliktstjänstgöring,att

krigsplacerad vid hem-vara

Värnpliktig,värnet som
beräknas bli inkallad tillinte

Senaste lydelse 1989:45
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tjänstgöring enligt 28 § Värnplikts-

lagen på grund uppskov ellerav av
liknande anledning eller

ha lämnat värnpliktsåldem.

En kvinna till ordinarieantassom
hemvärnsman det allmännai hem-

skall havärnet genomgått grundut-

bildning enligt lagen 1980:1021

militär grundutbildning förom

kvinna

15

Under hemvärnsberedskap skall Under hemvärnsberedskap skall
hemvärnsman fullgöra den tjänstgö- hemvärnsman fullgöra den tjänstgö-
ring behövs med hänsyn till ring behövs med hänsynsom tillsom
hemvärnets uppgifter. Värnpliktig hemvärnets uppgifter. Tjänstgör-

hemvärnsman dock inteär skyldig ingen fullgörs hemvärnsman iav
tjänstgöra i hemvärnet allmännaatt hemvärnet i inomregelänannat

vid höjd beredskap. Tjänstgöringen eller angränsande hemvärns-eget
fullgörs hemvärnsman i områdeallmän- och hemvärnsman iav av

hemvärnet i regel inom driftvämet vid denna anlägg-eget egna
eller angränsande hemvärnsområde ningen eller arbetsplatsen.

och hemvärnsman i driftvämetav

vid den anläggningen elleregna

jSenaste lydelse 1993:253.
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arbetsplatsen.

Hemvämsman i krig utrymning eller anledninggrundsom av annan
utanförvistas hemorten och kan tjänstgöra vid sitt ordinarie hemvämsför-

band skall fullgöra sin tjänstgöring vid allmänna hemvärnet eller driftvämet i

där befinnerden han sig.ort

Vid höjd beredskap hemvärnsman skyldig fullgöra utbildning enligtär att

regeringens bestämmande.

16

höjdNär beredskap råder råderNär höjd beredskapär är

ordinarie och hemvämsman ordinarie och hemvämsmanextra extra

skyldig utbild- årvarje fullgöra skyldig varje fullgöra utbild-att att

underning lägst 20 och 50högst ning under lägst 20 och högst 50

Tid för behålla behållatimmar. eller Tid för ellertimmar.att att

skjutskicklighetöka och allmän skjutskicklighetöka och allmän

faltduglighet inräknas i denna fältduglighet inräknas i dennaut- ut-

bildningstid. Inom allmänna hem- bildningstid. allmänna hem-Inom

skall utbildningen planläggas skall utbildningen planläggasvärnet värnet

genomföras så, hemväms- så,och och genomföras hemväms-att att

kan fullgöra utbildnings- kan fullgöra utbildnings-mannen mannen
skyldigheten under icke arbetstid. skyldigheten arbetstid.under icke

Extra hemvämsman skyldig Extra hemvärnsman skyldigär är

Senaste lydelse 1993:253.
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fullgöra utbildningatt under fullgöra utbildning underattsamma samma
år han i anspråk för år han i anspråktages försom tagessom
värnpliktstjänstgöring. tjänstgöring enligt lagen l99xzxxx

totalförsvarsplikt.om
Frivillig hemvärnsman ärsom

vämpliktig inkallas till tjänst-

göring enligt 27 § I värn-mom.
pliktslagen 1941:967 under tid då

han krigsplaceradär hemvärnet.i

44§7

I ärenden disciplinansvar eller I ärenden disciplinansvar ellerom om
åtalsanmälan enligt lagen åtalsanmälan enligt lagen

1986:644 disciplinförseelser 199x:xxx disciplinansvar inomom om
krigsmän, frågai totalförsvaret i fråga hem-av m.m. om en om en

hemvärnsman skall yttrande inhärn- skall yttrande inhämtasvärnsman

från något detas från något deut- utövarav organ som av organ som
hemvämspersonalensövar förslags- hemvärnspersonalens förslags- och

och beslutanderätt inom hemvärn- beslutanderätt inom hemvärnsom-

sområdet eller, frågai drift- rådet eller, frågai driftvärns-om om
blandvämsmän, motsvarande bland motsvarandemän,organ organ

inom driftvärnet. Yttrande behöver inom driftvärnet. Yttrande behöver

inte inhämtas under krig. inte inhämtas under krig.

I ärenden förordnande officer för handläggning hemvärnsärendenom av av
hos försvarsområdesbefälhavaren kretshemvärnschef skall yttrandesamt av

7Senaste lydelse 1987:191.
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inhämtas från något hemvärnspersonalens förslags-de utövarav organ som
och beslutanderätt inom försvarsområdet.

Denna förordning träder i kraft den
.
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3.7 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1970:517om om

rättsväsendets informationssystem

Regeringen föreskriver 26 § förordningen 1970:517 rättsväsendetsatt om
informationssystem skall ha följande lydelse.

26

Kriminalvårdsstyrelsen skall, vad i 9 §utöver lämna under-som anges
rättelse till myndighet i följande fall.annan

Uppgift lämnas till Uppgift lämnas om

Nuvarande lydelse

Värnpliktsverket Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt

svensk i Värnpliktig ålder ellerärav man som

under anstaltsvistelsen uppnår värnpliktig ålder.

Beslut förlängning verkställighetstid medom av
minst månad för intagen vilken underrättel-en om

lämnats tidigarese

Föreslagen lydelse

Totalförsvarets Intagning avgångi eller från kriminalvårdsanstalt

personalverk svenska under kalenderåret fyllermänav som

Förordningen omtryckt 1981 2487.

:Senaste lydelse 1992: 1679.
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18 år.47-
Beslut förlängning verkställighetstid medom av
minst månad för intagen vilken underrättel-en om

lämnats tidigarese

Riksförsäkrings- Tidpunkt för intagning i eller avgång från krimi-

verket nalvårdsanstalt

Skattemyndighet Person folkbokförd inom skattemyndig-ärsom

verksamhetsområdehetens och den lsom novem-
ber årvisst antingen intagen i anstalt sedanär

minst år eller står under övervakning efterett att

ha frigivits villkorligt från kriminalvårdsanstalt

Rikskatteverket Person inte folkbokförd inom riket ellerärsom

folkbokföringsort kan och denutrönasvars som
l november visst år antingen intagen anstalti

sedan minst ståreller under övervakningett

efter ha frigivits villkorligt från kriminalvårds-att

anstalt

Lokal polismyn- Permission avgångeller från kriminalvårdsanstalt,

dighet underrättelsen kan betydelse förantasom vara av
polismyndighetens verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den
.
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3.8 Förslag till

Förordning ändring i studiestödsförordningen 1973:418om

Regeringen föreskriver 3 kap. 43, 4 kap. 13 och 7 kap. 6att

studiestödsförordningen l973:4l8 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 43 §

Om inte något följer Om någotinteannat följerav annat av
44 § länmas inte studiehjälp för tid 44 § lämnas inte studiehjälp för tid

under vilken den studerande får under vilken den studerande fårut- ut-
bildningsbidrag enligt förordningen bildningsbidrag enligt förordningen

1987:406 arbetsmarknadsut- 1987 :406 arbetsmarknadsut-om om
bildning. Studiehjälp lämnas inte bildning. Studiehjälp lämnas inte

heller för tid under vilken den heller för tid under vilken denstu- stu-
derande fullgör grundutbildningen derande fullgör längre grundut-en
enligt vämpliktslagen 1941:967, bildning 60 dagar enligt lagenän

lagen 1980:1021 militär l99xzxxzx totalförsvarsplikt,om grun- om
dutbildning för kvinnor eller utbild- tjänstgör enligt lagen 199x:xx.x

ning till reservofficer eller, i den frivillig grundutbildning förom
mån det i bestämmelser kvinnor eller genomgår utbildninganges som
Centrala studiestödsnämnden med- till reservofficer eller, i den mån

delar, militärtjänstgöring. det i bestämmelserannan anges som
Centrala studiestödsnämnden med-

delar, fullgör tjänstgöringannan

Förordningen omtryckt 1992:810.
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

totalförsvaret.inom

till delhelt eller väsentligstuderandes uppehälle i fallBekostas annat av

utgår inackorderingstillägg.landstingskommun,kommun ellerstaten,

ierhåller folkpensionstuderande i fall i andra stycketOm den som avses
får studiehjälp.förtidspension, han ingenhelt sjukbidrag eller helform av

kriminalvård anstalt,föremål inom ellerstuderande, förFör är utomsom
efterstudiestödsnämndenenligt Centralautgår studiehjälp bestämmelser som

Kriminalvårdsstyrelsen meddelar.samråd med

4 kap. 13 §

studerandedådå varje dagvarje dag studerande FörFör enen
bestämmel-får dagpenning enligtdagpenning enligt bestämmel-får

i förordningen l99xsxxxvärnpliktsförmånsfärørd-i omsernaserna
förmåner totalförsvarspliktiga1976:1008 tilleller förord-ningen

studiemedlen med, förminskas1976:1011 förmånerningen om
ochfemtonde]heltidsstuderandecivilförsvarspliktiga minskastill en

trettiondelför deltidsstuderandestudiemedlen med, för heltidsstude- en
skulle hadet beloppfemtonde] och för deltids-rande som annarsaven

tidsperiod fem-lämnats förstuderande trettiondel det be- omenen av
respektive trettio dagar.skulle lämnatshalopp tonsom annars

tidsperiod femtonför om re-en
trettio dagar.spektive

6 §7 kap.

Särskilt vuxenstudiestöd lämnasSärskilt vuxenstudiestöd lärrmas

tid under vilken den inte för tid under vilken denförinte
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studerande fullgör tjänstgöring studerande fullgör tjänstgöringen- en-
ligt värnplikrslagen 1941:967, ligt lagen 199x:xx:x totalför-om
lagen 1966:413 vapenfri svarsplikt eller lagen 99xsxxx1om om
tjänst, civilfärsvarslagen 196074 frivillig grundutbildning kvinnorav
eller lagen 1980:1021 militär eller fullgör utbildning tillom reserv-
grundutbildning för kvinnor eller officer.

fullgör utbildning till reservofficer.

Denna förordning träder i kraft den
.
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Förslag till3.9

Förordning ändring i förordningen 1977:284om om

arbetsskadeförsäkring statligt personskadeskyddoch

föreskriver 16 §§ förordningen 1977:284Regeringen och 17att om

lydelse.arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd skall ha följande

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

statliga personskadeskyddet skall gällaDet även

hemvärnspersonal,hemvämspersonal värnpik-och

hemvärnsman,rig

krigsfrivillig,

sjövämskåren frivillig försvarsorganisation,medlem i eller

genomgår genomgår frivilligfrivillig denden ut-ut- somsom

bildning eller antagningsprövningbildning eller antagningsprövning

Försvarsmakten,vid försvarsmakten, vid

praktikant Försvarsmakten.praktikant försvarsmakten. vidvid

ä16

statligt personskadeskydd ochUnderrättelse skada omfattas somsom avom
skyddstiden skall lämnasvisar sig under

beträffande beträffande ochvärnpliktstjänstgii- tjänstgöring ut-

redning Försvarsmakteninomring:

totalför-lagen 99xsxxxenligt 1 om

Senaste 1990:188.lydelse
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svarsplikt eller lagen l99xxxxx om
frivillig grundutbildning för kvin-

nor:
till kompanichefen eller till kompanichefen ellermotsva- motsva-

rande befäl eller, i fråga in- rande chef eller befäl eller, frågaiom
skrivningsprövning. till inskriv- skada under mönstring,om antag-
ningschefen, ningsprövning eller utred-annan

ning enligt 2 kap. lagen I 99xsxxx

totalfönsvarsplikt, till denom som
för utredningen,ansvarar

betrajfande vapenfri tjänst-

göring:

till den hos vilken tjänstgöringen

fullgörs eller arbetsförestândare el-

ler, frågai prövning, tillom vapen-
fristyrelsen,

beträffande civilförsvarstjänst- beträffande tjänstgöring och

göring: utredning enligt lagen l99xxxxx

totalfbrstrarsplikt eller lagenom
l99xsxxx frivillig grundut-om.
bildning för kvinnor i fall änannat
under

till räddningsverk ellerstatens till Totalförsvarets personalverk
myndighet verket bestämmer, eller myndighet verket bestäm-som som

mer,
beträffande räddningstjänst el- beträffande räddningstjänst el-
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ler räddningskår:övning med räddningskår: ler övning med

räddningschefen, räddningsletill räddningschefen, tillräddningsle-

ellerdaren eller länsstyrelsen, daren länsstyrelsen,

beträffande hemvärnstjänst- beträffande hemvärnstjänst-

göring: göring:

drift-till hemvärnschefen till hemvärnschefen ellereller drift-

värnschefen, värnschefen,

beträffande beträffande verksamhetverksamhet somsom
någon deltagerrnågon i 6 2-5i 6 § 2-5 deltager §som avsessom avses

till kompanichefen ellertill kompanichefen eller motsva-motsva-

befäl i fråga verk-rande befäl eller, i fråga verk rande eller, mnom
För-samhet lyder samhet lyder underunder försvars-som som

länsstyrelsen,makten, till svarsmakten, tilllänsstyrelsen,

anstalt,intagningibeträffande intagning beträffandei anstalt,

i 12 § lagenhem i 12 § lagen hem avsessom avses som

l990:52l990:52 med särskilda med särskilda bestäm-bestäm-

vårdmelser vård melser hemhem somiom av unga,om av unga, som
1988:370i 22 § lagen 1988:870 i 22 § lagen omavses om avses

fall,vård vårdmissbrukare i vissa fall, missbrukare i vissaav av

häkte eller polisarrest: häkte eller polisarrest:

föreståndaren, föreståndaren.till till

beträffande utbildning och

vid försvarsmakten enligtövning

lagen 1981:292 zjänstepliktom

för hälso- och sjukvårdspersonal
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veterinärpersonalsamt m.m.:
till kompanichefen eller motsva-

rande befäl,

beträffande tjänstgöring enligt

förordningen 1989:457 uttag-om
ning civilförsvarspliktiga tillav

särskilda .sjukvårdsenheterz

till räddningsverk ellerstatens

socialstyrelsen.

Kompanichef eller motsvarande Kompanichef eller motsvarande
befäl inom försvarsmakten skall befäl inom Försvarsmakten skall

omedelbart underrätta omedelbart underrättaregements- regements-
chefen eller motsvarande chef chefen eller motsvarande chefom om
skada han blivit underrättad skada han blivit underrättadsom som

eller har fått kän-sätt eller fåttom annat har kän-sättannatom
nedom nedomom. om.

Chef eller i 16 § Chef eller i 16 §annan som avses annan som avses
vilken underrättelse eller på vilken underrättelse eller pågenom genom

har fått kännedomsättannat fåtthar kännedomsättatt annatom attom
skada har inträffat skyldig skada har inträffat skyldigatt är att
omedelbart anmäla skadan till för- omedelbart anmäla skadan till för-

säkringskassan. Skada under säkringskassan. Skadaväm- under verk-

pliktstjänstgöring eller verk- samhet vid Försvarsmakten skallannan
samhet vid försvarsmakten skall anmälas regementschefen elleran- av
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mälas regementschefen eller motsvarande chef.av

motsvarande chef.

Vid anmälan enligt första §stycket har 8 motsvarande tillämpning.

Denna förordning träder krafti den
.
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3.10 Förslag till

Förordning ändring i körkortsförordningen 1977:722om

Regeringen föreskriver 16 och 59 l977:7221§ körkortsförordningenatt a
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16

Förarprovet består förhör och Förarprovet består förhör ochav av
körprov. Det skall avläggas inför körprov. Det skall avläggas inför
.sådan tjänsteman hos Vägverket el- sådan tjänsteman hos Vägverket el-
ler sådan befattningshavare vid för- ler sådan befattningshavare vid För-
svarsmakten har förordnats svarsmakten har förordnatsattsom attsom
förrätta förarprov, eller inför sådan förrätta förarprov, eller inför sådan

lärare i gymnasieskolan lärare i gyrrmasieskolanut-som ger ut-som ger
bildning för avläggande förar- bildning för avläggande förar-av av

I gymnasieskolan får förar-prov. I gymnasieskolan får förar-prov.
avläggas delprov underprovet avläggas delprov undersom provet som

utbildningens gång. utbildningens gång.

Förordnande förrätta förarprov Förordnandeatt förrätta förarprovatt
lämnas Vägverket i fråga lämnas Vägverket frågaav iom av om
tjänsteman hos verket och tjänstemanöver- hos verket och För-av av
befälhavaren i fråga befatt- svarsmakten i fråga befattnings-om om
ningshavare vid försvarsmakten. havare vid denna. Förordnande för

Förordningen omtryckt 1983:403.

Senaste lydelse 1992:1399.
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Förordnande för befattningshavare befattningshavare vid Försvarsmak-

vid försvarsmakten förrätta fårfö- förrätta förarprov lämnasatt ten att

får lämnas den Väg- den har godkänt.Vägverketrarprov som som
godkänt.verket har

sökanden godkänts vid förarprovet skall den förrättatHar har provetsom
utfärda bevis godkänt Beviset gäller till körkortet hardessett om prov.

dock längst månader från dagen förlämnats i Vad harut, sagtstre provet. nu
gäller vid körprov enligt 34 § första stycket.även a

59a§3

Har inkallelser skett enligt Har beslutat27 § regeringen om

eller 28 § 7 eller §3 1 enligt 4 kap 8tjänstgöringvarn-mom. mom.
får1941:967 den,niktslagen lagen l99xsxxx totalförsvars-som om

fårkörkort med behörigheten den har körkortB plikt ettettnar som

särskiltoch förarbevis med behörigheten och harhar köra Bett ett

fordon förarbevis slagslag i det särskilt köra det:let av som anges av

förarbeviset. särskildasärskilda fordon i detsom anges
förarbeviset.

särskilda förarbeviset skallDet skall Det särskilda förarbeviset

utfärdat enligt formulär utfärdat enligt formulär somvara som vara
Överstyrelsenför beredskapÖverstyrelsen civil beredskap för civil

Styrelsenfastställer. bestämmer fastställer. Styrelsen bestämmer

också får ocksåvilka utfärda beviset vilka får utfärda bevisetsom som

och vilka krav skall ställas och vilka krav ställasskallsom som
nehavaren.i innehavaren.n

3Senaste lydelse 1991:1218.
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I övrigt skall bestämmelserna i körkortslagen 1977:477 och i denna för-
ordning gälla det särskilda förarbeviset.även

Denna förordning träder i kraft den
.
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3.11 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1978:592om om

vissa medbestämmandeformer statlig tjänsti m.m.

Regeringen föreskriver 2 förordningen 1978:592§ vissa medbe-att om
m.m.stämmandeformer i statlig tjänst följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2

Förordningen gäller inte under Förordningen gäller inte under

höjd beredskap eller regeringen höjd beredskap eller regeringenom om
inkailar värnpliktiga till tjänstgö- inkallar rotalförsvarsplikliga till

ring med stöd 27 § tjänstgöring2 eller med stöd 8 §4 kap.av mom. av
28 § 1 värnpliktslagen lagen I 99xtxxx totalförsvars-mom. om
1941:967. plikt.

Förordningen gäller inte frågor,heller planläggningen totalför-förrörsom
verksamhet i krig.svarets

Denna förordning träder i kraft den
.

Förordningen omtryckt 1982: 1078.

:Senaste 1993:277.lydelse
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3.12 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1980:123 medom

reglemente för militärpolisen

Regeringen föreskriver 11 § förordningen 1980:123 med reglementeatt

för militärpolisen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§11

En militärpolisman då han fullgörär, uppgifter enligt l att enanse som
polisman. Vad föreskrivet polismänär inom det civila polisväsendetsom om
gäller därför i tillämpliga delar också för militärpolismän fullgör sådanasom
uppgifter.

Om förordnande militärpolisman trafikpost föreskrivs i militäraav en som
vägtrafikkungörelsen l 974297.

tillämpningVid tillämpning 39 och 45 §§ Vid §§40 och 46av av
lagen 1986:644 disciplinför- lagen l99xsxxx disciplinan-om om
seelser krigsmän, mili-är inom totalförsvaret ärav m.m. en svar en
militärpolisman såsom tärpolisman såsom förmanatt anse att anse
förman i förhållande till varje i förhållande till varje krigsman.

krigsman.

Denna förordning träder i kraft den
.

Senaste lydelse 1987: 193.
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3.13 Förslag till

Förordning sekretessförordningenändring i 1980:657om

l980:657Regeringen föreskriver sekretessförordningenl och 5 §§att a
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 a

Sekretess betydandegäller i följande verksamhet registreringsom avser av

del befolkningen, personliga förhållanden,för uppgifter enskildasav omom
någondet särskild enskildeanledning kan den eller honomantas attav

närstående fråga uppgifterlider uppgiften röjs. I i allmännamen om om

handlingar år.gäller sekretessen i högst sjuttio

Verksamheten avser

fastighetsregislermyndigheternas inskrivningsmyndighetemas informa-och

tionssystem

kommunala fastighetsregister

rikspolisstyrelsens3 passregistercentrala.
4 räddningsverks register civilförsvarspliktig personalöverstatens.

Socialstyrelsens sjukvårdspersonalregister hälso- ochöver

6 löne- och pensionsverks pensionsregisterstatens.
trafiksäkerhetsverkets bil-, körkorts- och felparkeringsregister

8 värnpliktsverkets Totalförsvarets personalverksoch truppregi- re-.
personalgisterstreringsmyndigheternas register totalförsvaretsöver

Förordningen 1991:1756.omtryckt

zSenaste lydelse 1992: 476.l
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försvarsmaktensöver personal

svenska kyrkans centralstyrelses referensregister och register för

underrättelse till i vissa fallpastor

10. svenska kyrkans församlingars medlemsregister och

ministeri alböcker.

5

Följande myndigheter i den utsträckning framgårär nedansom
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. l § första

stycket sekretesslagen 1980: 100.

Myndigheter Sekretessbelagda handlingar inte behöversom
registreras

Nuvarande lydelse

fiskeriverket statistisk primärmaterial, ansökningar och andra

handlingar i bidragsärenden inom för pris-ramen
regleringen fiskets område och licensärenden

avseende import och dekla-export samtav varor
rationer, kontrolluppgifter och andra handlingar

avsedda för uppbörd avgiftav

3Senaste lydelse 1993; 146.
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försva rsmaktens patientjournaler värnpliktiga ochrörsom annan
myndigheter tjäntepliktig personal anställd personalsamt

Kommerskollegium ansökningar andra handlingar licensärendenoch i

avseende import och export av varor

Föreslagen lydelse

fiskeriverket primärmaterial,statistisk ansökningar och andra

handlingar i bidragsärenden inom för pris-ramen
påregleringen fiskets område och licensärenden

avseende import och dekla-export samtav varor

kontrolluppgifterrationer, och andra handlingar

avsedda för uppbörd avgiftav

Försvarsmakten patientjournaler totalförsvarspliktiga ochrörsom

tjänstepliktig personal anställdsamtannan perso-

nal

at Kommerskollegium ansökningar handlingaroch andra i licensärendenå
i

avseende import och export av varor

förordningDenna träder i kraft den
.
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3.14 Förslag till

Förordning ändring i krigsveterinärförordningen 1981:648om

Regeringen föreskriver fråga krigsveterinärförordningen 1981:648om
dels 12-19 §§ skall upphöra gälla,att att
dels 11 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11§

Till veterinärpersortal i Veterinärpersonal anspråkisom avses tas
4 § lagen 1981:292 tjänste- med civilplikt eller allmän tjänste-om
plikt för hälso- och .sjukvårdsperso- plikt enligt lagen I 99x..cxx to-om
nal veterinärpersonalsamt talförsvarsplikt.m.m.
skall hänföras Föreskrifter inskrivning ochom

den behörigär krigsplaceringutöva veterinärpersonalattsom av
veterinäryrket, meddelas Totalförsvaretsav perso-

den genomgår eller nalverk efter samråd med Jord-som ge-
nomgått teoretisk eller praktisk bruksverket.ut-
bildning för veterinärvrket,

den eller har be-är varitsom
siktningsassistent besiktningsvete-i

rinärorganisationen,

den i minst månaderniosom.
tjänstgjort sjukvårdsbiträde el-som
ler tekniskt biträde vid djursjukhus

Senaste lydelse 1991:1615.
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FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

jordbruksverket bestämmer el-som
ler månader,i minst nio ut-som

hildningstiden inberäknad, tjänst-

laboratoriebiträde ellergjort som

innehaft kvalificerad labora-annan
vid veterinärmedi-torietjänst ett

cinskt laboratorium.

någonOm 4 har slu-isom avses

tjänst hansin innan tjänstgjorttat

sammanlagt två år. skall han inte

hänföras till veterinärpersonal när

årfrörflizlit frånfem Liärzstgöringens

slut.

förordning kraftDenna träder i den .
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3.15 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1984:908om om

vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen

enligt lagen 1962:381 allmän försäkringom

Regeringen föreskriver 2 och 11 §§ förordningen 1984:908att vissaom
ersättningar sjukvårdshuvudmantill från sjukförsäkringen enligt lagen

försäkring1962:381 allmän skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§2

Allmän sjukvårdsersättning lämnas med följande belopp för år 1993.

Landstingkommun Miljoner kronor

Stockholms läns landsting 991

Uppsala läns landsting 150

Södermanlands läns landsting 154

Östergötlands läns landsting 223

Jönköpings läns landsting 170

Kronobergs läns landsting 98

Kalmar läns landsting 133

Blekinge läns landsting 91

Förordningen omtryckt 1991 1647.:

:Senaste lydelse 1992: 1697.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Landstingkommun Miljoner kronor

Kristianstads läns landsting 160

Malmöhus läns landsting 303

Hallands läns landsting 142

Göteborgs och Bohus läns landsting 171

Älvsborgs läns landsting 244

Skaraborgs läns landsting 153

Värmlands läns landsting 170

Örebro läns landsting 150

Västmanlands läns landsting 143

Kopparbergs läns landsting 174

Gävleborgs läns landsting 173

Västernorrlands läns landsting 157

Jämtlands läns landsting 81

Västerbottens läns landsting 152

Norrbottens läns landsting 159

Gotlands kommun 32

Malmö kommun 152

Göteborgs kommun 280

sjukvårdsersättningenDen allmänna innefattar ersättningäven

för rådgivning aborti födelsekontrollerande syfte ellerlämnassom om
eller födelse-sterilisering enligt l lagen 1974:525 ersättning för viss§ om

kontrollerande verksamhet m.m.,

för åtgärd förteckningoralkirurgisk behandling eller iannan som anges

fastställs regeringen,som av
för läkarundersökningar utlåtanden föroch behövs de allmännasom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

försäkringskassornas handläggning försäkringsärenden,av
för med ambulansbiltransporter eller fordon särskiltärannat som

för sjuktransport sjuktransportersättning,anpassat

för sjukvårdöppen till för sjukvård tillöppenpersoner personer
fullgör värnpliktstjänstgöringsom tjänstgör enligt lagensom

eller anhållna,är häktade eller in- l99xzxxx totalförsvarsplikt el-om
vid kriminalvårdsanstalter,tagna ler lagen l 99xxxxx frivilligom

grundutbildning för kvinnor eller är

anhållna, häktade eller intagna vid

kriminalvårdsanstalter,

för sådan sjukvårdöppen föranletts godkänd arbetsskada,som av
för avinstitutionaliseñng,

för förebyggande hälsovård, samt
för hjälp handikappade.

Vid utbetalningen den allmänna sjukvårdsersättningen till sjukvårdshu-av
vudmannen skall frånräknas den försäkringsersättning under fö-närmastsom
regående år har betalats till privatpraktiserande läkare och sjukgymnasterut

varit verksamma inom sjukvårdsontrådet.som

ll

Patientavgift får inte tas ut
för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller rådgivningför abortom

eller sterilisering meddelas vid personligt besök,som
för sådan sjukvårdöppen i 2 § andra stycketsom avses
för intyg behövs för få föräldrapenningförmåner enligt lagenattsom ut

3Senaste lydelse 1993: 1001.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1962:381 allmän försäkring,om

för sjuktransport, för sjuktranspon,ersätts ersättssom som
2enligt fullgör enligt 2 tjänst-av personer som av personer som

värnpliktstjänstgöring. enligt lagen l99xsxxxgör to-om
talförsvarsplikt lageneller

grundut-199x:xxx frivilligom

bildning för kvinnor.

Denna förordning träder i kraft den
.
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3.16 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1986:616om om

beredskapspolisen

Regeringen föreskriver i fråga förordningen 1986:616 beredskaps-om om
polisen

dels 3 § skall upphöra gälla,att atta
dels 3 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3

Länsstyrelsen beslutar med stöd Länsstyrelsen skall hos Totalför-

1 § lagen 1984:272 skyl-av personalverk fram-svarets göraom
dighet för civilförsvarspliktiga ställan inskrivning enligt lagenatt om
tjänstgöra utanför civilförsvaret I 99xsxxx totalförsvarspliktom om av

beredskapspolismänuttagning beredskapspolismänav för tjänstgöring
för tjänstgöring vid polismyndig- vid polismyndigheterna i länet till
heterna i länet till det antal och för det antal och för den organisation
den organisation regeringen regeringen för varje budgetårsom som
för varje budgetår bestämmer. bestämmer.

Länsstyrelsens beslut får överkla-

hos totalförsvarets tjänsteplikts-gas

nämnd. Tjänstepliktsnämndens be-

slut får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den
.

Senaste lydelse 3 § 1991:24.av a

2Senaste lydelse 1989:766.



146

3.17 Förslag till

Förordning expeditions-ändring i förordningen 1987:15 omom

avgifter vid utlandsmyndigheterna

Regeringen 1987:15föreskriver 4 § förordningenatt om

expeditionsavgifter skall ha följande lydels.vid utlandsmyndighetema

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§4

frånFria avgift är

och andradomstolar domstolar svenskaoch andra svenska myn-

myndigheter, digheter.

svensk ifrågaVärnpliktig om

bestyrkande kungörel-isom avses
1969:379 inskrivning ochsen om

redovisning värnpliktiga.av
Om det i fallinternationell sedvänja kräver det ellerhänsyn eller annatom

sökandenfinns särskilda skäl till skall utlandsmyndigheten beslutadet, att

frånskall fri avgift.vara

Denna förordning kraft denträder i .
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3.18 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1988:242 tillämp-om om

ningen avtalet tjänstegrupplivförsäkringstatensav om

Regeringen föreskriver 2 § förordningen 1988:242 tillämpningenatt om av
avtalet tjänstegrupplivförsäkring skall ha följande lydelse.statensom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2

Statens löne- och pensionsverk betalar från inkornsttiteln Statliga

pensionsavgifter, utgiftsposten frånErsättning grupplivförsäkringnetto,

försäkringsbelopp enligt denna förordning och enligt

TGL-S,

förordningen 1988:243 grupplivförsäkring för vissa lokalanställdaom
arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter,

förordningen 1988:244 grupplivförsäkring för deltagare iom
arbetsmarknadsutbildning fl.,m.
förordningen 1988:245 grupplivförsäkring för doktorander,om

förordningen 1988:246 förordningen 199x:xcx för-om grupp- om
livförsäkring för värnpliktiga mfl., måner till totalförsvarspliktiga,

det avtal tjänstegruppliv BOA-TGL ingår i bolagsavtalet.om som

Denna förordning träder i kraft den
.

Senaste lydelse 1990: 1514.
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3.19 Förslag till

medFörordning ändring i förordningen 1988:1122om

Överstyrelseninstruktion för för civil beredskap

med instruktionförordningen 1988:1122Regeringen föreskriver §latt e
Överstyrelsenför skall ha följande lydelse.för civil beredskap

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

l e
Överstyrelsen intei den utsträckning detskall inom funktionen Transporter,

beredskapsåtgärder säker-någon förankommer myndighet, vidta attannan
Över-skallställa civil Lransporlverksairlliei höjd beredskap. Därvidunder

styrelsen särskilt

Överbefälhavaren beredskapsplanlägg-samordnai fred efter hörande av
beredskapsplan-förningen den civila transportverksamheten och svaraav

läggningen landsvägstransporter, ochav
dåberedskap ellerunder höjd beredskap eller då under höjd

inkallelser 27 § har beslutat tjänst-har skett enligt 2 regeringen om
8 § lageneller 28 enligt 4 kap.§ 1 värnplikrs- göringmom. mom.

totalförsvarspliktlagen 1941:967 verka för 1 99xxxxxatt om
civilacivila för landetslandets kan verka trans-transportresurser att

utnyttjas för kan utnyttjas för trans-transporter portresursersom
total-förnödvändiga för totalförsvaret. nödvändigaärporter som

försvaret.

Överstyrelsen får föreskrifter behövs för den skallmeddela de attsom

Senaste lydelse 1993:295.



149.Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kunna fullgöra sina uppgifter enligt l och

Denna förordning träder i kraft den
.
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3.20 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1988:1215om om

förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna ochkommunerna,

domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

1988:1215 förfarandetRegeringen föreskriver 13 § förordningenatt om
krig ellerhos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under

krigsfara följande lydelse.skall ham.m.

Nuvarande Föreslagen lydelselydelse

13§

de fall domstols domI domstols 1 de falldom en avseren avser

krigsman gäller följande. En krigsman eller disciplinan-en en en
dom har hu-beslutats 99xsxxxenligt lagen Isvarigutan attsom om
vudförhandling hållitshar skall del- totalförsvaretdisciplinansivar inom

krigsmannen. Om huvudför- följande. dom hargäller Enges som

handling huvudförhandlinghar hållits i krigsmannens beslutats utan att

hållits skallskall domen i det fal- har delges krigsmannenävenutevaro,

Omdelges honom. Delgivning sker disciplinansvarige.let eller den

Delgivning hållitsförsorg. huvudförhandling har irättensgenom

får inte ske ide krigsmannens eller den disciplinan-sätt som avses
12 eller 15 § delgivningslagen skall domensvariges ävenutevaro,

1970:428. Om skall delgesdomen fallet delges honom elleri det

krigsmannen, tiden förräknas över- Delgivning skerhenne. genom
frånklagande såvitt gäller honom får inteförsorg. Delgivningrättens

fördagen delgivning domen. 12 ellerde iske sättav avsessom



15 1Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 § delgivningslagen 1970:428.

Om domen skall delges krigsman-

ellernen den disciplinansvarige,

räknas tiden för överklagande såvitt

gäller honom eller henne från dag-

för delgivning domen.en av
Första stycket gäller i frågaäven slutliga beslut inteom endast innebärsom

målatt ellerett ärende avskrivs.ett

Denna förordning träder i kraft den
.
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3.21 Förslag till

medFörordning ändring i förordningen 1989:759om

instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

1989:759 instruktion förföreskriver § förordningen medRegeringen 1att

ha följande lydelse.Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd skall

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

l§1

överklagandenuppgift§ tilll Totalförsvarets tjänstepliktsnärrmd har prövaatt

isom avses

199:.xr.x11 kap. 4 § lagen29 § uärnpliktslageit om

totalförsvarsplikt,1941:967,

kap. 2 § förordningen22 § lagen 13 § 12första stycket

total-förmåner till199x:xxxandra och 17 § andra styck-stycket om

försvarspliktiga,kungörelsen 1966:414 medet

bestämmelser vapenfriavissa om

tjänstepliktiga,

FFS§för0rdningenstycket Civilför- 2832 § andra

förfritidledighet och1960:377 199x:xxxsvarsskungörelsen och om
fullgör ci-totalförsvarspliktiga15 § tredje stycket förordningen som

vilplikt,1977:577 grundutbildning ochom

civilförsvaret,övning inom

3 och 3 §§ förordningena
1986:616 beredskapspolisen,om

Senaste lydelse 1991: 1540.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 § förordningen 1989:447

förmåner till hälso-vissom m.m.
och sjukvårdspersonal vid tjänst-

göring inom försvarsmakten,

10 § förordningen 1989:457

uttagning civilförsvarsplikti-om av
till särskilda civila sjukvårdsen-ga

heter,

8 § förordningen 1991:1385

ekonomisk hjälp till värnplikti-om

m.fl.,ga

13 § tredje stycket förordning-

1981:642 tjänsteplikt fören om
hälso- och sjukvårdspersonal m.m.

Denna förordning träder i kraft den
.
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3.22 Förslag till

Förordning ändring iom

0990:12totalförsvarets folkrättsförordning

totalförsvaretsRegeringen föreskriver och §§11att

folkrättsförordning l990:l2 lydelse.skall ha följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

8 §

sjukvårdspersonalsjukvårdspersonal Som deSom de ansesanses

enligt lagen I 99mmomfattas tjänsteplikt enligt to-som omsom av
talförsvarsplikt har skrivits eller1981:292 in4 § lagen tjänste-om

förför hälso- sjukvårdsperso- krigsplacerats tjänstgöring iplikt och

ochverksamhet enligt hälso- sjuk-veterinärpersonalnal samt m.m.
1982:763 eller tand-vårdslagen

vårdslagen 1985:125.

9

sjukvårdspersonal.följer 8 § skall följandeUtöver vad anses somsom av

Personal tjänstgörsom
militäraden civila ellerfrivil-Civilförsvarspliktiga och inom

eller sjukvården.krigsplacerade hälso-personallig ärsom

Förslaget omorganisationbeaktar inte de ändringar avsom en
myndigheter föranleder.försvarsmaktens

2Senaste 1993:459.lydelse
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inom den civila hälso- och sjukvår-

den.

Personal krigsplaceradär vid apotek och lagercentralersom
vid apotek och lagercentraler för för läkemedel vid Smittskydd-samt
läkemedel vid Smittskyddsin-samt sinstitutet och Statens Veterinärme-
stitutet och Statens Veterinärmedi- dicinska anstalt.

cinska anstalt.

Socialtjänstpersonal full- kommunali tillsyn inom miljö-som
uppgiftergör inom den civila häl- och hälsoskyddsområdet.

och sjukvården.so-

Annan personal krigs-är i veterinärverksamhet.som
placerad inom den civila eller

militära hålso- och sjukvården.

Civilförsvarspliktiga tandvårdsverksamhet.iute-som
slutande fullgör sjukvårdsuppgifter

inom civilförsvarsorganisationen.

ll §

Föreskrifter för verkställigheten bestämmelserna sjukvårdspersonalenav om
får meddelas av

socialstyrelsen frågai 8 §om
och 9 4§ för personal inom den ci-

vila hälso- och sjukvården 9 §samt
1 -
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personalförGeneralläkarenöverbefälhavaren samråd 1efter .
sjukvårdenhälso- och För-imed sjukvårdsstyrelse inomFörsvarets i

svarsmakten,fråga 10 § 8 § och 9 § 4samtom

den militärapersonalför inom

sjukvården,ochhälso-

sjuk-Socialstyrelsen förfråga övrigräddningsverk istatens

vårdspersonal.9 §om

förordning i kraft denträderDenna .
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3.23 Förslag till

Förordning ändring i reservofñcersförordning 1990:202om

Regeringen föreskriver 8 § reservofñoersförordningatt 1990:202 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8§

Reservofñcerare skyldigaär Reservofñcerare skyldigaatt att
tjänstgöra krigi och värnplikti-när tjänstgöra under högsta beredskap

i fall anspråki förannat ellerga tas när regeringen har beslutat
Sveriges försvar eller säkerhet eller tjänstgöring enligt 4 kap. 8 §om
för fullgörande beredskapsöv- lagen I99x:xxx totalförsvarsav om
ning. plikt.

En reservofñcer därutöver skyldigär tjänstgöra i den omfattningatt som
behövs för han skall utveckla och bibehållaatt kompetensen för sin krigsbe-
fattning.

Denna förordning träder i kraft den
.
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Förslag till3.24

1991:749i folkbokföringsförordningFörordning ändringom

1991:749 skall hafolkbokföringsförordningföreskriver 2 §Regeringen att

lydelse.följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2§

personalverk,TotalförsvaretsVägverket,Värnpliktsverket,

kronofogdemyndighetVägverket,kronofogdemyndighet och allmän

skallallmän försäkringskassaförsäkringskassa skall underrätta och

SkattemyndighetenunderrättaSkattemyndigheten den adress omom
såharden adresshar så det finns snartsnart en personpersonen

finns anledningadressen inte detanledning att anta attatt anta att

iregistreradfolkbokföringen. adressen interegistrerad i ärär

Underrättelsefolkbokföringen.inte lämnasUnderrättelse behöver

lämnas detbehöver inteuppenbart adressen ärdet ärär att omom
tillfälliginte uppenbart adresseneller skältillfällig ärattannatav

skall regi-skäl inteellerregistreras.skall annatav

trerasS .

kraft denförordning träder iDenna .

Senaste lydelse 1992:1507.
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3.25 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1991:1160om om

förordnandepension m.m.

Regeringen föreskriver i bilagan till förordningen 1991:1160att

förordnandepension ordet vämpliktsverket skall bytas T0-om m.m. ut mot
talförsvarets personalverk.
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Förslag3.26 till

l993:242beredskapsförordningenFörordning ändring iom

bilagan till8 och 10 §§Regeringen föreskriver samtatt

följande lydelse.haberedskapsförordningen 1993:242 skall

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

8§

beredskapslarm skall följandeVidberedskapslarm skall följandeVid

tillämpas iomedelbartförfattningaromedelbart tillämpas iförfattningar

helhet:sinsin helhet:

förbud i vis-1939:299lagen1939:299 förbud i vis-lagen omom --
upplå-överlåtelse ellerupplå- fallöverlåtelse ellerfall motmot sasa

telse fartygfartygtelse mm.,avmm.,av
be-1940:176 med vissalagen1940:176 med vissa be-lagen --
svens-fraktfart medstämmelserfraktfart medstämmelser omsvens-om

fartyg,kaka fartyg,

betalnings-1957:684lagen1957:684 betalnings-lagen omom --
krigsförhållanden,väsendet underkrigsförhållanden,underväsendet

taxerings-1957:686lagen1957:686 taxerings-lagen omom --
krigsförhållandenkrigsförhållanden väsendet underunderväsendet

m.m.,mm.,
1959:73 med vissa be-lagen1959:73 vissa be-medlagen --

inländsk försäk-stämmelserinländsk försäk-stämmelser omom

Förslaget omorganisationändringarbeaktar inte de avsom en
myndigheter föranleder.försvarsmaktens
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ringsrörelse vid krig ringsrörelse vid krigm.m., m.m.,
lagen 1959:74 med vissa be- lagen 1959:74 med vissa be-- -

stämmelser utländsk försäk- stämmelser utländsk försäk-om om
ringsrörelse här i riket vid krig ringsrörelse här i riket vid krig

mm., mm.,
allmänna tjänstepliktslagen-

1 959-83,

lagen 1960:22 statlig krigs- lagen 1960:22 statlig krigs-om om- -
försäkring, försäkring,

kungörelsen 1960:516 med vissa kungörelsen 1960:516 med vissa- -
tillämpningsföreskrifter till lagen tillämpningsföreskrifter till lagen

1940:176 med vissa bestämmelser 1940:176 vissamed bestämmelser

fraktfart med svenska fartyg, fraktfart med svenska fartyg,om om
lagen 1962:627 med vissa åtgär- lagen 1962:627 vissa åtgär-med- -

der för utnyttjande vattenkraft der för utnyttjande vattenkraftav av
vid krig vid krigm.m., m.m.,

krigshandelslagen 1964:19, krigshandelslagen 1964:19,- -
lagen 1964:47 krigshjälp, lagen 1964147 krigshjälp,om om- -
lagen 1964:64 skyldighet lagen 1964:641 skyldighetattom attom- -

upplåta inkvarteringsbostad i krig upplåta inkvarteringsbostad i krig

m.m., m.m.,
lagen 1973:861 lokal kris- lagen 1973:861 lokal kris-om om- -

tidsförvaltning, tidsförvaltning,

förfogandelagen 1978:262, förfogandelagen 1978:262,- -
ransoneringslagen 1978:268, ransoneringslagen 1978:268,- -
lagen 1979:1088 lagen 1979:1088gränsöver- gränsöver-om om- -



621

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

i vakningen i krigvakningen krig m.m., m.m.,

1981:292 tjänstepliktlagen om-
sjukvårdspersonalhälso- ochför

veterinärpersonalsamt m.m.,
arbetsrättsliga beredskapslagen arbetsrättsliga beredskapslagen--

1987:1262,1987:1262,

1988:97 förfarandet lagen 1988:97 förfarandetlagen om om--
kommunerna, förvaltningsmyn-förvaltningsmyn- hoshos kommunerna,

och domstolarna under dighetema och domstolarna underdighetema

krig eller krigsfarakrig eller krigsfara m.m.,m.m.,
1989:978,1989978, prisregleringslagenprisregleringslagen --

1991:1195 förordningen 1991:1195förordningen om om--
krigkrig offentliga skolväsendet underoffentliga skolväsendet under

och vid krigsfaraoch vid krigsfara m.m.,m.m.,
1991:1269förordningen 1991:1269 förordningen omom --

skolorskolor verksamheten vid statligaverksamheten vid statliga

krigsfara, under krig och vid krigsfara,under krig och vid

undanförsellagen 1992:14021992:1402 undanförsellagen omom --
förstöring.ochförstöring.och

1990:1510 medmedför vidare 63 §§ förordningenBeredskapslarm 56att -
6 13 förordningen 1988:1121 med instruk-länsstyrelseinstruktion och §§-

tillämpas.civilbefalhavarna omedelbart skalltion för

10§

Beredskapslarm innebär förord-Beredskapslarm innebär förord-

nande allmän tjänsteplikt enligttjänsteplikt enligt 8 ochnande omom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §§ allmänna tjänstepliktslagen 6 kap. 1 § lagen l99xsxxx to-om
1959:83 med de begränsningar talförsvarsplikt och förordnande om

följer 2 § lag.som tillämpning 2av 4 §§samma lagenav -
l99xzxxx arbetsförmedlings-om
tvång.

Beredskapslarm innebär vidare föreskrift enligt l § förordningen 1982:314
utnyttjande Kustbevakningen inomom försvarsmakten.av

Beredskapslarm innebär förordnandeäven enligt 2 § lagen 1940:176 med
vissa bestämmelser fraktfart med svenska fartyg förordnandeom enligtsamt
4 kap. §1 sjötrafikförordningen 1986:300.

Bilaga

Indelning i funktioner m.m.
myndigheten beredskapsmyndighetär

Nuvarande lydelse

Funktion ÖvrigaAnsvarig myndighet myndigheter
med uppgifter inom
funktionen

Arbetskraft arbets- Arbetsmarknads- Länsarbets-
kraftsförsörjning, styrelsen nämnderna
arbetsmarknadsut- Vapenfristyrelsen
bildning, vapenfri- Arbetarskydds-
utbildning, arbetar- styrelsen
skydd, arbetsmark- Yrkesinspektionen
nadstvister Arbetsdomstolen
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Statens förliknings-
mannaexpedition

Föreslagen lydelse

Övriga myndighetermyndighetFunktion Ansvarig
uppgifter inommed

funktionen

Länsarbets-Arbetsmarknads-Arbetskraft arbets-
nämndernastyrelsenkraftsförsörj ning,

Tutaljiörsvarexsarbetsmarknadsut-
personalverkbildning, arbetar-

Arbetarskydds-skydd, arbetsmark-
styrelsennadstvister

Yrkesinspektionen
Arbetsdomstolen

förliknings-Statens
mannaexpedition

kraft denförordning träder iDenna .
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4.1 Förslag till

Förordning ledighet fritidoch för totalförsvarspliktigaom

fullgör civilpliktsom

Inledande bestämmelser

§l Denna förordning innehåller föreskrifter ledighet och fritid för total-om
försvarspliktiga fullgör civilplikt och inte omfattas förordningensom av
l99x:xxx med tjänsteföreskrifter för Försvarsmaktens personal.

2 § Ledighet kan i form tjänstledighet och permission.ges av

3 § Den totalförsvarspliktige skyldig avbrytaär ledigheten ochatt snarast
möjligt inställa sig till tjänstgöring, den har beviljat ledigheten ellerom som

högre chef order det.en ger om

4 § Om skälen för tjänstledigheten eller permissionen bortfaller, skall den to-
talförsvarspliktige möjligt inställa sig till tjänstgöring.snarast

Tjänstledighet

§5 Tjänstledighet får beviljas endast för ändamål i detta kapitel.som anges

6 § Tjänstledighet får inte beviljas den verksamhet för vilken ledighetom
begärs kan på fritidäga eller under permission.rum

Tjänstledighet bör inte heller beviljas tiden för tjänstledigheten såärom
lång tjänstgöringen i stället böratt avbrytas.
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Offentliga uppdrag m.m.

Tjänstledighet skall beviljas för§7

riksdagenselleruppdrag ledamot riksdagen eller kyrkomötet somsom av

eller riksbanken,fullmäktige i riksgäldskontoreteller dessrevisor

tryckfrihetsmål,juryn iuppdrag ledamot ettavsom
eller,i landstingsmötedeltagande förtroendevald ledamot ett omsom

iföreligger synnerliga skäl,eller detsuppleant inte kan inträda ettannars
kommunfullmäktige ellerförvaltningsutskott,landstingetssammanträde med

kommunstyrelsen,

kan skefolkomröstningar, röstning inteval ochdeltagande i allmänna om
fritid ellerpå postanstalt undervalsedelsförsändelse eller annangenom

tjänstledighet.ledighet än

inställelse inför domstol.också beviljas för personligTjänstledighet skall

inställelsen,tid förändradFramställning dock hos domstolenbör göras om

finns för detta.det skälom

tjänst-skallsärskilda hinder imån verksamheten inte läggerden vägen,8 § I

förtotalförsvarspliktigaledighet beviljas

regeringen ellermeddelatsuppdrag harfullgörande allmänna avsomav
bemyndigande,grund regeringensav

arbetstagarorganisationerellerför arbetsgivareföreträdaredeltagande som
föreligger, andrasynnerliga skälavtalsförhandlingar eller,centralai om

fackliga förhandlingar,

ellerdistrikts-förbundsstyrelseledamot iombud ellerdeltagande som
partipolitisktanordnaskongressen ärrikskongresser, ett som repre-avom

eller special-ungdomsförbundsådant partiselleri riksdagen ettsenterat av

arbetstagarorganisation,förbund eller av en
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firande religiösa högtider betydelse inom det trossamfundav storav som
den totalförsvarspliktige tillhör.

Tjänstledighet enligt första stycket 3 får beviljas för högst fem dagar.

Enskilda angelägenheter

9 § I den mån verksamheten inte lägger särskilda hinder i skall tjänst-vägen,
ledighet beviljas totalförsvarspliktiga för

eller anhörigas bröllop,näraeget andra familjehögtider,större barnsegna
födelse allvarliga sjukdomar, dödsfall, begravningar,samt bouppteckningar

eller anrskiften inom den familjen eller den släktkretsen,närmasteegna
angelägenheter betydelse för den totalförsvarspliktigesstor ekonomis-av

ka eller sociala situation,

flyttning från eller till bostad,egen

eller viktigegen tentamen,examen

högskoleprov,

besök vid arbetsförmedling, arbetsställe eller studieplats för förberedaatt
övergången till verksamhet.annan

Tjänstledighet i samband med bams födelse får beviljas för högst tio dagar.

10 § Utöver vad följer § får9 Totalförsvarets personalverk ellersom av en
förman eller chef där den totalförsvarspliktige tjänstgör Totalför-annan som

personalverk bestämmer bevilja totalförsvarspliktigasvarets tjänstledighet för

enskilda angelägenheter synnerlig vikt.av
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Hemresa

tjänstledighettilltotalförsvarspliktiga rätthargrundutbildningen§ Under11

förläggas tillskallLedighetenbostadsort.sinbesöka12 14 §§ förenligt att-
till tjänsten.lämplig med hänsyntid ärsomen

undertotalförsvarspliktigfår beviljas§11Tjänstledighet enligt12 § somen
bostads-avstånd frånsådantföljd tjänstgördagar itrettio ettän enmer

kanperrnissionerfritiden ellerutnyttjaintehan eller hon attattorten genom
följd.itrettiosex timmarunder minstvistas där

påbörjadvarjefördagomfattar§enligt lltjänstledighettill13 § Rätt en
tidsperiodvisstillhänförsTjänstledighettrettio dagar.tidsperiod ensomom

Omtidsperiod.underskäl,särskildadet finnsfår, uttas senareenom
fårlång,särskiltbostadsortenoch ärtjänstgöringsplatsenmellanresliden

fallförekommandeoch iläggastidsperioderför fleratjänstledigheten samman

ledighet.tillanslutas annan

frånskall räknastimmartrettiosextidenangivnai 12 § an-14 § Den om
liggermotsvarande närmastellerjärnvägsstationtill denkomsten som

nåskanintebostadenOmstation.sådanfrånavfärdenoch intillbostaden en
beviljaharden rättkommunikationsmedel, bestämmer attmed allmänt som

räknas.skallhur tidenledigheten

idrottstävlingarDeltagande i m.m.

be-tjänstledighetskallhinder isärskilda vägen,läggertjänsten inte15 § Om

riksskyttetävlingarolympiska spel,totalförsvarspliktiga deltagande iförviljas
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och militära mästerskapstävlingar. Tjänstledighet skall också beviljas för del-
tagande i andra idrottstävlingar, de godkändaär förbund inomom ettav
Sveriges riksidrottsförbund och avser

världsmästerskap,

2 europarnästerskap,.
3 internationellaöppna mästerskap,.

nordiska mästerskap,

5 landskamper,.
svenska mästerskap,

tävlingar med lag tillhör den högsta nationella serien.som .
Tjänstledighet skall också beviljas för träning i direkt anslutning till olym-

piska spel eller tävlingar enligt första stycket l -
Totalförsvarets personalverk får bevilja totalförsvarspliktiga tjänstledighet

för deltagande i och träning inför idrottstävlingar också i andra fall än som
i första och andra styckena, det föreliggeranges särskilda skäl.om

16 § Den sammanlagda tiden för frånvaro på grund tjänstledighet enligt 15av
§ får inte överstiga tjugondel den tjänstgöringstid inkallelsenen av som avser
eller, denna tid kortareär sextio dagar,än dagar. Om det föreliggerom tre
synnerliga skäl, får Totalförsvarets personalverk bevilja tjänstledighet för
längre tid.

Övningsuppghåll

17 § Totalforsvarspliktiga fullgör grundutbildning har till tjänst-rättsom
ledighet i form övningsuppehåll enligt särskilda bestämmelser.av

18 § En totalförsvarspliktig under övningsuppehåll intagen för vårdett ärsom
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på grundellersjukhussjukvårdsavdelning eller i avett annarssomen
skall beredasledighetensigkan tillgodogöradelvis intesjukdom helt eller

till tjän-möjligt med hänsynpå tid, detmotsvarande ledighet ärannan om

sten.

fallTjänstledighet andrai

medgrundutbildningenundertjänstledighetfårTotalförsvarspliktiga19 § ges
utfördavälmånader förpåbörjad periodvarjedagar förhögst tre om sex

prestationer.

totalförsvarspliktiga förbeviljasfår undantagsfalli20 § Tjänstledighet

jämförligt intresse.därmedellerför näringslivetsynnerlig viktuppdrag ettav

Permission

tjänstgöringsdag.heltidunder kortareledighet än§ Permission21 är en
permissionansökningarförpennissionerDen beslutar att omsvararomsom

grunder.efter enhetligaprövas

Fritid

börjantill tjänstenstjänstgöringsdagslutfrån tjänstensFritid22 § tidenär en

tjänstgöringsdag.nästa

landet,ochplats inompå valfrivistas§ Fritid medför utom23 rätt omatt
stöd 29medmeddelatsföreskrifter24 § ellerföljerinte avannat somav
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24 § Förmän och andra chefer Totalförsvarets personalverk bestämmersom
får inskränka för totalförsvarspliktigarätten tjänstgör under honom ellersom
henne vistas valfri plats under fritidatt när

särskild beredskap behöver upprätthållas,

personalen förlagd utanförär kasemområde, läger eller motsvarandeett
område,

påkallasdet förestående eller pågående övning, utbildning ellerav en
krävande eller ansvarsfull tjänstgöring,annan

särskilda medicinska förhållanden anledning till det.ger

25 § En totalförsvarspliktigs begäran bli undantagen från beslut in-att ett om
skränkning i vistasrätten valfri plats fritidunderatt enligt före-avgörs
skrifterna ledighet i detta kapitel.om

Beslut tjänstledighet och permissionom

26 § Beslut tjänstledighet och permission enligt denna förordning med-om
delas Totalförsvarets personalverk eller, den totalförsvarspliktigeav om
tjänstgör hos statlig myndighet denna. Totalförsvarets personal-en annan av
verk får överlämna kommuner, landsting, kyrkliga kommuner, bolag, före-

ningar, samfälligheter och andra enskilda besluta ledighet för totalför-att om
svarspliktiga fullgör civilplikt hos dem.som

27 § Den har fått avslag ansökan tjänstledighet, får begärasom en om om-
prövning beslutet. Om den totalförsvarspliktige tjänstgör hos statligav en
myndighet, frågan myndigheten.prövas I fall frågan To-prövasannatav av
talförsvarets personalverk.
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Överklagande

istatlig myndighets beslut28 § ochTotalförsvarets personalverks annan
får hos Totalförsvaretsöverklagaspermissionärenden tjänstledighet ellerom

tjänstepliktsnämnd.

får inte överklagas.tjänstepliktsnämnds beslutTotalförsvarets

Verkställighersföreskrmer

måni denföreskrifterfår meddela29 § Totalförsvarets personalverk som

totalförsvarspliktigaförinskränkertjänstgöringen kräver det rätten som

ledighetsin fritid ochvalfri plats underfullgör civilplikt vistas samtatt

förordning.dennaföreskrifter övrigt för verkställigheti av

i kraft denDenna förordning träder .
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4.2 Förslag till

Förordning medinflytande för civilpliktigaom

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde m.m.

§1 Denna förordning gäller för dem utanför Försvarsmakten anordnarsom
utbildning totalförsvarspliktiga enligt lagen 199x:xxx totalförsvars-av om
plikt.

2 § Med civilpliktiga i förordningen de enligt lagen l99xzxxxavses som
totalförsvarsplikt fullgör civilplikt, civilplikten omfattar grundut-om om

bildning längre 60 dagar.är änsom
Föreskrifterna civilpliktiga tillämpas också på dem utanför För-om som

svarsmakten genomgår utbildning enligt lagen l99x:xxx frivilligom grun-
dutbildning för kvinnor.

Samråd med och information till civilpliktiga

3 § De civilpliktigas medinflytande förtroendevaldautövas och i degenom
nämnder och samrådsorganandra i denna förordning.som anges

4 § Innan någon beslutar i fråga vikt för de civilpliktiga berörsen av som av
beslutet skall deras synpunkter inhämtas.

5 § Om fråga inte sådan viktär i §4 har principiell be-en av som avses men
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tydelse i frågan.för de civilpliktiga, skall de informeras innan beslut .fattas

§ någon möjlig-6 Om den fattar beslutet särskild anledning inte harsom av
förehet inhämta eller lämna information enligt 4 och 5synpunkteratt

såefterhand möjligt.beslutet, skall civilpliktiga informeras ide snart

chefs skyldighet del7 § Denna förordning inskränker inte varje att ta av per-

verksamheten.sonalens och fortlöpande informera densynpunkter om

Medinflytande verksamhetsställenvid

minst 20 civilpliktiga8 § civilpliktiga vid verksamhetsställe därDe ett

får uppgift föra deras talan hostjänstgör välja förtroendeman med atten

chefen för verksamhetsstället.

8 § skall finnas nämnd.9 § Vid varje verksamhetsställe iavses ensom
verksamhetsställetsåväl ledningen förskall bestå företrädare förDenna av

i nämnden.civilpliktiga skall i majoritetde civilpliktiga. De varasom

De civilpliktigas kongress

anordna medpersonalverk skall varje kongress10 § Totalförsvarets en

tillfälleförtroendemännensyftefönroendemännen. Kongressens är attatt ge
civlpliktiga.diskutera frågor betydelse för deav

förtroendemännen.Kongressen leds av

vidbehandlas kongres-får förslag motionll § Varje civilpliktig lämna att

sen.
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12 § Förtroendemännens deltagande i kongressen skall tjänste-anses som en
uppgift.

13 § Efter kongressen skall varje förtroendeman tjänstetid informera
verksarnhetsställets civilpliktiga vad har diskuterats och beslutatsom som
kongressen.

14 § Chefen för Försvarsdepartementet skall informeras de beslut harom som
fattats vid kongressen.

Medinflytanderådet

15 § Förtroendemännen vid kongressen får bland sig högst civilplik-utse tre
tiga med uppgift under benämningen Medinflytanderådetatt under det

åretnärmaste efter kongressen företräda civilpliktiga myndighetergentemot
central nivå.

16 § Medinflytanderådet skall administrativt anslutet till Totalförsvaretsvara
personalverk. Det skall Totalförsvarets personalverk försorg hagenom
tillgång till kansli med kontorsservice.ett

Totalförsvarets personalverk skall hos regeringen begära de medel som
behövs för rådets verksamhet.

17 § Ledamöter i Medinflytanderådet skall i fråga till reseförmånerrättom
likställas med statstjänstemän i allmänhet. Ersättning utgår dock högst för

kostnad för andra klass tåg och fartyg.

Förlorad arbetsinkomst enligt Totalförsvaretsersätts personalverks närmare
bestämmande.
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återståendefullgöra18 § Medinflytanderådets harEn ledamöter rätt attav
rådetsvidtotalförsvarspliktl99x:xxxgrundutbildning enligt lagen om

kansli.

Samrådsmöten

förföreträdareregelbundet samlaskallpersonalverk19 § Totalförsvarets

tillcivilpliktiga tjänstgörorganisationer därMedinflytanderådet och de

intedetmedinflytande, ärfrågor civilpliktigasiöverläggningar rör omsom
samverkansorgannågotfrågor behandlas ilämpligare sådana annat somatt

i förordning.dennanämns

arbetsmiljöfrågorMedinflytande i

Totalförsvaretsarbetsmiljöfrågor skallicivilpliktigas medinflytande20 § Om

föreskrifter.utfärda särskildapersonalverk

förtroendevaldaUtbildning av

lämpligskallförordningenligt denna§ förtroendevalda ut-21 De ges en
personalverksenligt Totalförsvarets närmareför sina uppgifterbildning

bestämmande.

Verkställighetsföreskrüter

föreskrifterytterligarefår meddela depersonalverk22 § Totalförsvarets som

förordning.verkställigheten dennabehövs för av

denträder i kraftDenna förordning .
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5.1 Förslag till

Förordning ändring i förordningen FFS 1978:26om om

arvode till motorreparationsledarem.m.

Regeringen föreskriver 2 § förordningen FFS 1978:26att arvodeom m.m.
till motorreparationsledare skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Motorreparationsledare, del- Motorreparationsledare, del-som som
i sådan utbildningtar eller tjänstgö- sådani utbildning eller tjänstgö-tar

ring berörd myndighet finner ring berördsom myndighet finnersom
varanödvändig för han skallvara att nödvändig för han skallatt

kunna tjänstgöra i krigsbefattning, kunna tjänstgöra i krigsbefattning,
erhåller arvode erhåller arvodemotsvararsom dag-motsvararsom
dagpenning enligt värnpliktsför- penning enligt förordningen
månsförordningen 1976:1008. 1 99xsxxx förmåner till total-om

försvarspliktiga.

Bestämmelserna i 39-42 §§ Bestärnmelsemaivärn- 11-13 kap. för-
pliktsförmânsförordningen skall till- ordningen 1 99x:xxx förmånerom

påämpas arvodet. Underlag för till totalförsvarspliktiga skall till-ut-
betalning skall lämnas försvarets ämpas arvodet. Underlag förav ut-
materielverk. betalning skall lämnas Försva-av

materielverk.rets

Denna förordning träder i kraft den
.

Senaste lydelse FFS 1986:13.
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tillFörslag5.2

1978:51FFSändring i förordningenFörordning omom

mötesverksamhetförsök medfortsatta m.m.

försökfortsatta1978:51FFSi förordningenRegeringen föreskriver att om
skallböjningsformerVärnpliktig i olikaordetmötesverksamhetmed m.m.

motsvarande form.personal itotalförsvarspliktigbytas ut mot

träder i kraft denförordningDenna .
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5.3 Förslag till

Förordning ändring i förordningen FFS 1980:29om om

utbildning till och yrkesofñcerare m.m.av

Regeringen föreskriver 3 6 och 9 §§ förordningen FFS 1980:29att a,
utbildning mm.:till och yrkesofficerare skall ha följande lydelse.om av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Preliminär antagning aspiranter för utbildning till officer skall görasav
bland dem som

har uttagits för grundutbild- vid inskrivning enligt 3 kap. la-

ning befältill enligt värnpliktslagen 99xzxxx1 totalförsvars-gen om
1941:967 eller har antagits till plikt har placerats befattnings-i en
grundutbildning enligt lagen specialisterför chefer ellergrupp
1980:1021 militär grundut- eller efter till utbildningantagningom
bildning för kvinnor, enligt lagen I 99xzxxx frivilligom

grundutbildning för kvinnor skrivits

sådanin befattningsgrupp,i en
under det kalenderår utbildningen vid officershögskolannär beräknas

börja fyller högst 25 år.

Om inte 2i § skall den preliminära antagningenannat normaltanges a
vidgöras grundutbildningens slut.senast

Förslaget beaktar inte de ändringar omorganisationsom en av
försvarsmaktens myndigheter föranleder.

zFörordningen omtryckt FFS 1988:13.
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Även ansöker antagning tillden efter genomförd grundutbildning omsom

utbildning kan preliminärt aspirant.antas som

3a§3

till flygingenjör eller försvars-för utbildningBehörig aspirantatt antas som

meteorolog den som
genomgått teknisk hög-genomgår utbildning vidantagits till, eller har

Överbefälhavarenbestämmelser meddelasskola eller universitet enligt som av

försvarsgrenschef,efter bestämmande,eller, dennes en
fullgjort grundutbildning tillfullgjort grundutbildning till

specialist enligt lagenchef ellerenligt värnpliktslagenbefäl

tutulförsvarsplikt99x:xxx1941:967 eller lagen i980.1021 l om
frivilliglagen l99xsxxxgrundutbildning ellermilitär för omom

ochgrundutbildning kvinnordärvid lämplighet föroch visatkvinnor

för befäls-därvid visat lämplighetför befalsyrket.

yrket.

5§

åtagan-åtagan- aspirant kan efteraspirant kan efter EnEn egeteget

under hand-kommenderaskommenderas under hand- dede attatt

utbildningenvidledning medverkavid utbildningenledning medverka

personaltotalförsvarspliktigellervärnpliktiga motsva-annan avav
motsvarande tjänstgör-ellertjänstgöring fyllnadstjänst-rande annan

fyllnadstjänstgöring, detingdet motiverat medgöring, är omom
tillmed hänsyn denmotiverattill den tidpunkt hanhänsyn ärnär

3Senaste 1993:23.lydelse
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börja utbildningen till tidpunktatt hanavser börjanär attavser
yrkesofficer. utbildningen till yrkesofñcer.

6§

Utöver utbildningen enligt 3 och 4 §§ omfattar utbildningen till officer en
tvåårig officerskurs vid officershögskola.en

Utbildningen vid officershögskolan skall aspiranten kompetens för ige att
krigsorganisationen inneha befattningar kräver särskild kompetenssom
troppchefsnivå och i fredsorganisationen tjänstgöra utbildare vidsom en
pluton eller motsvarande enhet eller delsystemledare eller tekniker.som

Utbildningen omfattar skol- Utbildningen omfattar skol-en en
mässig del och praktisk del. Un- mässig del och praktisk del. Un-en en
der den praktiska delen skall aspi- der den praktiska delen skall aspi-

under handledningranten medverka under handledning medverkaramen
vid utbildningen värnpliktiga el- vid utbildningen totalförsvars-av av
ler tjänstgöra i befattning inom pliktig personal eller tjänstgöra ien en
sitt yrkesfack eller genomgå befattning inom sitt yrkesfack elleren
fortsatt utbildning inom detta. genomgå fortsatt utbildningen

inom detta.

9§

Under den förberedande Officers- Under den förberedande ofñcers-

kursen, kompletteringsutbildningen, kursen, kompletteringsutbildningen,

fyllnadstjänstgöringen och utbild- fyllnadstjänstgöringen och utbild-

ningen vid officershögskolan har ningen vid officershögskolan har

Senaste lydelse FFS 1993:23.
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aspiranten förmånerförmåner enligtenligt aspiranten förord-värn-

pliktsförmånsförordningen 199x:xxx förmåner tillningen om
1976:1008. totalförsvarspliktiga.

yrkesojficersaspirantEn som ge-
nomgått utbildning vid Officers-

högskola under år och godkäntsett

får utbild-för fortsatt utbildning

500 kronor.med 12ningspremie

Vid beräkningen dagersättning- Vid beräkningen dagersättning-av av
storlek får storlek får tillgodo-aspiranten tillgodo- aspirantenens ens

räkna tidigare tjänstgöring vil- räkna tidigare tjänstgöring vil-

ken värnpliktsförmånsförordningen ken förordningen 199x:xxx om
har varit tilllämplig. förmåner till totalförsvarspliktiga

1984:29eller förordningen FFS

reservøm-utbildning och tillom av

vid armén, och flyg-marinencer
har varit tilllämplig.vapnet

Dagersättning utgå genomgårskall inte i den mån den utbildningsom som

i första enligt 4 1962:381stycket uppbär ersättning kap. lagenavses om

allmän försäkring.

Denna förordning träder i kraft den
.
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5.4 Förslag till

Förordning ändring i förordningen FFS 1983:31om med

tjänsteföreskrifter för försvarsmaktens personal

Regeringen föreskriver i fråga förordningen FFS 1983:31 med tjänste-om
föreskrifter för försvarsmaktens personal

dels i rubrikernaatt före 8närmast kap. 5 och 25 §§, 16 kap. 4 kap. 317
samti 1 kap. 3 8 kap. 7-10, 12, 15, 17-21, och 29 §§, 10 kap. 1 och

2 §§, 15 kap. 15 16 kap. 4 och 6 §§, 17 kap. 3-8 §§ och 18 kap. § ordet1
Värnpliktig i olika böjningsformer skall bytas totalförsvarspliktig iut mot
motsvarande form och i 8 kap. l och 25 § ordenatt den värnpliktiga perso-
nalen skall bytas den totalförsvarspliktigaut mot personalen,

dels 1 kap. 3 2 kap. 5att 8 kap. 11 9 kap. l 15 kap. 13 16§ och
kap. 2 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

2 kap. 5
Om tjänsteställningen inte kan bestämmas med tillämpning 2 4 §§,av -

tillämpas den ordningsföljd i följande tabell.som anges

Förslaget beaktar inte de ändringar omorganisationsom en av
försvarsmaktens myndigheter föranleder.

zSenaste lydelse FFS 1992:10.
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ordningsföljd Grupp

1 Yrkesofficerare
2 Reservofficerare

frånavgått anställningpersonal har3 Krigsfrivillig som
vilken har upphörtreservofficer eller för värnpliktensom

4 Yrkesofficersaspiranter
personal5 Värnpliktig

inne-frivillig personal inte6 Krigsfrivillig eller somannan
3personal underfattas bland krigsfrivillig

Hemvärnspersonal7
enligt 2 § 7 förordningenTjänstepliktig personal8

personalförsvarsmaktensFFS 1983:50 om

lydelseFöreslagen

5§2 kap.

§§,tillämpning 2 4medOm tjänsteställningen inte kan bestämmas av -
följande tabell.itillämpas den ordningsföljd som anges

Ordningsföljd Grupp

Yrkesofficerare
Reservofñcerare

avgått från anställningharKrigsfrivillig personal som
fullgörareservofficer eller för vilken skyldigheten attsom

värnplikt har upphört
Yrkesofficersaspiranter

personalTotalförsvarspliktig
personal inte inne-frivilligKrigsfrivillig eller somannan

personal under 3krigsfrivilligfattas bland
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7 Hemvärnspersonal
8 Tjänstepliktig personal enligt 2 § förordningen5

FFS 1983:50 försvarsmaktens personalom

FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

8kap. l1§

Under grundutbildning och repeti- Under grundutbildning har total-
tionsutbildning direkti anslutning försvarspliktiga till tjänstledig-rätt
till grundutbildningen har värnplik- het enligt 12 14 för besökaatt-
tiga till tjänstledigheträtt enligt sin bostadsort. Ledigheten skall för-
12 14 §§ för besöka sin bo- läggasatt till tid lämpligär- en som
stadsort. ledigheten skall förläggas med hänsyn till tjänsten.
till tid lämpligär med hän-en som

till tjänsten.syn

9 kap. 1§

harPersonal har till frirätt in- Personalsom till fri in-rättsom
kvartering enligt värnpliktsfömzåns- kvartering enligt förordningen
förordningen 1976:1008, vaktha- l99xsxxx förmåner till total-om
vande befäl vakt- och bered-samt försvarspliktiga, förordningen FFS
skapspersonal skall förläggas inom 1980:29 utbildning till ochom av
kasemområdet, inte för- yrkesofficerareannatom eller förord-m.m.
anleds tjänsten eller särskilda ningen 1984:29av utbildningav tillom
omständigheter. Personal är reservoficer vid armén,som ntarinen
inmönstrad fartyg skall i ochett flygvapnet, vakthavande befäl
första hand förläggas ombord. vakt- och beredskapspersonalsamt

skall förläggas inom kasemom-
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interådet, föranledsannatom av
tjänsten eller särskilda omstän-av

inmön-digheter. Personal ärsom
förstafartyg skall istrad ett

ombord.hand förläggas

15 kap. 13 §

fårfår Till vakthavande befäletTill vakthavande befälet utan-utan-

expeditionstid lämnasför expeditionstid för ordinarieordinarie lämnas

och be-omprövning begäran omprövningbegäran och be- omom
disciplin- ochsvärshandlingar disciplin- och svärshandlingar ii

ersättningsärenden enligt lagenenligtersättningsarenden lagen

99xzxxx disciplinansvar1986:644 disciplinförseelser 1 inomomom

totalförsvaret.krigsmän,av m. m.

16 kap. 2

Bestämmelserna i lagenBestämmelserna i lagen

disciplinansvar1986:644 disciplinförseelser 199x:x.xx inomomom
myndig-skalltotalförsvaretkrigsmän, skall genomgenomav m.m.

gåsförsorg igenom tried degås hetensmyndighetens försorg igenom

omfatt-i denomfatt- totalförsvarspliktigamed de i denvärnpliktiga

behövs. gällerning Detsammaning behövs. gällerDetsamma somsom
10 14 kap.bestämmelserna ibestämmelserna i 10 14 kap. --

1976:600 offentligoffentlig lagenlagen 1976:600 omom
beträffande anställ-anställning denanställning beträffande den anställ-

3Senaste FFS 1989:7.lydelse
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da militära och civila personalen. da militära och civila personalen.
För och skall klan vilka disciplinpåföljdergörasvar kan kommaen isom

fråga vilka bestämmelser finnssamt åtalsanmälan,om överklagande ochsom
omprövning omhändertagande och kroppsvisitationsamt ochom annan un-
dersökning.

Denna förordning träder i kraft den
.
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5.5 Förslag till

Förordning ändring i förordningen FFS 1983:50om om

personalförsvarsmaktens

Regeringen föreskriver § förordningen FFS 1983:50 försvars-2att om

maktens personal skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

militära består följande2 Den personalen grupperav

Grupp Omfattar

militära och inteYrkesofficerare Anställda innehar tjänster somsom

tillhör undergruppen

enligt reservofñcersförord-Reservofficerare Personal anställdärsom

1990:202.ningen

någonVärnpliktig Värnpliktiga tillhörinte gruppernasom av

personal under och1

hemvämspersonal stödKrigsfrivillig Personal medutom avsom- -
såsomsärskilda föreskrifter har antagitspersonal

Förslaget omorganisationinte ändringarbeaktar de en avsom
myndigheter föranleder.försvarsmaktens

zSenaste FFS 1993:25.lydelse
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krigsfrivilliga.

Civilförsvars- Personal med stöd lagen 1984:272 skyl-som av om
pliktig personal dighet för civilförsvarspliktiga tjänstgöra utanföratt

hälso- och civilförsvaretsamt eller lagen 1981:292 tjänstepliktom
sjukvårdspersonal för hälso- och sjukvårdspersonal veterinärper-samt

sonal har tagits för tjänstgöring försvars-im.m. ut
makten.

Tjänstepliktig Personal antingen anställning civilasom genom
personal tjänster inom försvarsmakten eller med stöd all-av

tjänstepliktslagenmän 1959:83 har tagits i anspråk

för tjänstgöring i försvarsmaktens krigsorganisation.

Hemvärns- Hemvämsmän hemvärnsungdom harsamt fylltsom
personal år.17

A-personal Frivillig personal står till förfogande för tjänst-som
göring i försvarsmaktens krigsorganisation.

B-personal Frivillig personal står till förfogande för tillfälligsom
tjänstgöring i försvarsmaktens krigsorganisation.

10. Kvinnor under Kvinnor genomgår utbildning enligt lagensom
militär grund- 1980:1021 militär grundutbildning för kvinnor.om
utbildning
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Personal i för- Personal anställd i utlandsstyrkan.11. ärsom

svarsmaktens ut-

landsstyrka

Yrkesofficerarna indelas i undergrupperna officerare, mariningenjörer,

flygingenjörer, försvarsläkare, försvarsveterinärer, försvarstandläkare, för-

svarsapotekare försvarsmeteorologer.och

Föreslagen lydelse

2 § Den militära personalen består följande grupperav

Grupp Omfattar

Yrkesofficerare militära tjänster inteAnställda innehar och somsom
tillhör undergruppen

Reservofficerare Personal anställd enligt reservofñcersförord-ärsom

ningen 1990:202.

enligtTotalförsva Totalförsvarsplikriga lagen 199x:xxxrs- som om

pliktig personal totalförsvarsplikt har skrivits eller krigsplaceratsin

för Försvarsmakten.tjänstgöring i

Krigsfrivillig Personal hemvämspersonal med stödutom avsom- -
personal särskilda föreskrifter har antagits såsom

krigsfrivilliga.
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Tjänstepliktig Personal antingen anställning civilasom genom
personal tjänster inom Försvarsmakten eller utan attsom vara

anställd vid Försvarsmakten har tagits i anspråk för

tjänstgöring i Försvarsmaktens krigsorganisation.

Kvinnor under Kvinnor genomgår utbildning vid Försvarsmak-som
militär grund- enligt lagen ]99x:xx.x frivilligten grundutbild-om
utbildning förning kvinnor.

Hemväms- Hemvâmsmän hemvärnsungdom har fylltsamt som
personal 17

A-personal Frivillig personal står till förfogande för tjänst-som
göring i försvarsmaktens krigsorganisation.

B-personal Frivillig personal står till förfogande för tillfälligsom
tjänstgöring i försvarsmaktens krigsorganisation.

10. Personal i För- Personal anställd i utlandsstyrkan.är Yrkesofñ-som
svarsmaktens indelas i undergruppernaut- officerare,cerarna
landsstyrka mariningenjörer, ilygingenjörer, försvarsläkare, för-

svarsveterinärer, försvarstandlakare, försvarsapotekare

och försvarsmeteorologer.

Yrkesofficerama indelas i undergrupperna officerare, mariningenjörer,

flygingenjörer, försvarsläkare, försvarsveterinärer, försvarstandläkare, för-

svarsapotekare och försvarsmeteorologer.

Denna förordning träder i kraft den
.
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Förslag till5.6

FFS 1984:29förordningenFörordning ändring i omom

flygvapnetmarinen ochtill reservofficer vid armén,utbildning

1984:29förordningen FFSoch 12 §§föreskriver 6Regeringen att

skall hamarinen och flygvapnetarmén,utbildning till reservofficer vidom

följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2§2

bland demantagning aspiranter skerPreliminär somav
försvarsgrenschefen bestämmer,fråga ålderde krav iuppfyller om som

la-3 kap.vid inskrivning enligtför utbildning tillhar uttagits

totalförsvars-199x:xxxkompanibefäl enligtbefattning omgensom
befattnings-placeratseller plikt har i1941:967irärnpliktslzzgen en

uppfyllerför chefer ellersådanförfordringarnauppfyller ut- grupp
sådan inskriv-fordringarna förföreller har antagitstagning :nors- en

föreller efter antagningenligt ningutbildning lagenvarande ut-

enligt l990sxxxbildning lagengrundut-1980:1021 militär omom
kvinnorförfrivillig grundutbildningkvinnor,bildning för

sådan befattnings-skrivits i en

SWPIÄ
förbehörighethar allmänbehörighet förallmänhar

Förslaget omorganisationinte de ändringarbeaktar avsom en
myndigheter föranleder.försvarsmaktens

:Senaste lydelse: 1986:43.
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grundläggande högskoleutbildning grundläggande högskoleutbildning

enligt högskoleförordningen enligt högskoleförordningen

1977:263, 1993:100,

har de särskilda förkunskaper försvarsgrenschefen bestämmer.som

3§

Behörighet slutligt aspirant denatt ärantas som som
uppfyller villkoren enligt 2 § 3-4

har, inte försvarsgrenschef- har, inte försvarsgrenschef-om om
på grund särskildaen omstän- grund särskildaav omstän-en av

digheter medger genomgått digheter medgerannat, genomgåttannat,
grundutbildning till befattning för grundutbildning till befattning för
kompanibefäl eller, vid flygvapnet, chefer enligt lagen 199x:x.xx om
plutonsbefäl enligt ilärnplikrslagen totalfäirsvarsplikt eller motsvarande
1941:967 eller motsvarande utbildning enligt lagenut- l99xsxxx
bildning enligt lagen 1980:1021 militär grundutbildning förom

militär grundutbildning för kvinnorom och därvid har visat läm-
kvinnor och därvid har visat läm- plighet för utbildning till reservoffi-
plighet för utbildning till reservoffi- CCT.

CCI.

6§

För aspiranter vid marinen med För aspiranter vid marinen med
sjökaptens-, eller sjöin- sjökaptens-,styrmans- eller sjöin-styrmans-
genjörsexamen omfattar utbildning- genjörsexamen omfattar utbildning-

grundläggande utbildning under grundläggandeen utbildning underen
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fjorton månader. månader.Utbildningen fjorton Utbildningen

fullgörs grundutbildning enligt fullgörs grundutbildning enligtsom som

värnpliktslagen 1941:967. lagen l99xsxxx totalförsvars-om
plikt.

l2§

Om förmåner till den Den genomgår utbildning tillsom genom- som
går utbildning till reservojfficer reservojficer har tillrätt samma
finns bestämmelser Värnplikts- förmåneri rotalförsvarsplik-som en
förmånsförordningen 1976:1008. har under grundutbildningtig en-

ligt lagen l99xzxxx totalför-om
.svarsplikt

genomgåttDen utbild-som som

tillning reservojficer med godkän-

da vitsord erhåller dessutom en
utbildningspremie med 12 500 kr

för reservofjicerskurs och medl

16 000 kr för resevofficerskurs Il.

förordningDenna träder i kraft den
.



195

5.7 Förslag till

Förordning ändring i förordningen FFS 1986:36om om

förmåner till hemvärnets personal

Regeringen föreskriver frågai förordningen FFS 1986:36 förmånerom om
till hemvärnets personal

dels i 7 och 21 §§ ordet överbefälhavarenatt skall bytas För-ut mot
svarsmakten,

dels 15-17 och 20 §§ skall ha följandeatt lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

Dagpenning, dagersättning och Dagpenning dagersättningoch be-

befattningspenning betalas med be- talas med belopp motsvararsom
lopp vad vad denmotsvarar värn- tizinstgör enligt lagensom en som
pliktig får enligt värnpliktsförmåns- I 99xzxxx totalförsvarsplikt harom
förordningen 1976:1008. Krets- till.rätt

hemvärnschef ställföreträdande

kretshemvärnschef och hemvärns-

chef får dock befartningspenning

med tillägg fyra kronor.av

Befattningspenning betalas per
dag till hemvärnsman på trapp-

chefsnivå med 10 kronor, pluton-

chefsnivå med 12 kronor, kompani-

Senaste lydelse FFS 1993:5.
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chefsnivå med kronor ba-14 samt

taljønchefsnivå med 16 kronor.

l5§

får underFrivilliga Frivilliga hemvärnsmänfår underhemvärnsmän

mellantjänstgöring, tjänstgöring, inbegripet färdinbegripet färd mellan

ochbostaden bostaden eller arbetsplatseneller arbetsplatsen och

fri inkvarteringtjänstgöringsplatsen, tjänstgöringsplatsen,fri inkvartering

hemvämsman ifri Enoch och kost.fri förplägnad. En hemvärns-

inkvarteringfår dock frifår driftvämetdriftvärnet dock frii in-man
inte bo i sinhan kankvartering endastendast han inte kan omom

bostad under tjänstgöbo i ordinariesin ordinarie bostad under

förmåner inte kantjänstgöringen. Om dessaförmåner ringen.Om dessa

tillhandahållas,inte har hemvämsman-tillhandahållas,kan har hem-

enligt detill ersättningtill ersättningvärnsmannen rätträtt nenen-
sådanförgrunder gällerligt för sådande grunder gäller er-somsom

sättning till dem tjänstgörersättning till värnpliktiga under som

totalför-99xzxxxenligt lagen 1vämpliktstjänstgöring. om

svarsplikt.

16§

allmännaHemvämspersonal iHemvärnspersonal i allmänna

tjänstgöringhar underhemvärnethemvärnet tjänstgöringhar under

sjukvårdsförrnånertillsjukvårdsförmånertill rätträtt sammasamma
begravningshjälpoch denoch begravningshjälp värn- som somsom en

lagen 1 99xzxxxpliktig värnpliktsförrrtåns- enligthar enligt tjänstgör
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förordningen 1976:1008 under totalförsvarsplikt. Rätt till sjuk-om
värnpliktstjänstgöringen. Rätt lill vårdförmåner föreligger dock en-
sjukvårdsfönnåner föreligger dock dast tjänstgöringen minstom varar
endast tjänstgöringen två dagar i följd.om varar en
minst två dagar i följd.en

17

Särskilda föreskrifter tillrätt Den tjänstgör vid hemvärnetom som
familjebidrag familjepenning,och ersättning för har tillrättsamma
skada och sjukdom under tjänstgö- bostadsbidrag, näringsbidrag och
ringen grupplitförsäkring begravningsbidragsamt enligt 7 kap.
finns familjebidragsförordningeni 2 § förordningen 199x:xx.x om
1991:1492, lagen 1977:265 förmåner till totalförsvarspliktigaom
statligt personskadeskydd, lagen den tjänstgör enligt lagensom som
1977:266 statlig ersättning 199x:x.xx totalförsvarsplikt,om om
vid ideell skada förord- tjänstgöringensamt skall pågåm.m. minstom
ningen 1988:246 grupplixgför- fyra dagar följdi och inteom rättger
säkring för värnpliktiga m.fl. till sådan dagpenning total-som en

försvarspliktig får under repeti-

tionsutbildning eller till lönrätt en-
ligt de grunder gäller försom an-
ställd personal. Vid tjänstgö-annan
ring har den tjänstgör vidsom
hemvärnet tillrätt näringsbidrag

enligt förordning.samma

2Senaste lydelse FFS 1992:13.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Hemvärnets personal har samma
till grupplivförsäkring förrätt

dödsfall den tjänstgörsom som

enligt lagen I99x:xxx totalför-om
svarsplikt.

Särskilda föreskrifter tillrättom

för skada och sjukdomersättning

under finns lagentjänstgöringen i

1977:265 statligt personska-om
deskydd lagen 1977:266och om

statlig skadaersättning vid ideell

m.m.

20§

Föreskrifterna i 39 §§ Föreskrifternai42 13 kap.11värn-- -
pliktsförmånsförordningen förordningen l99xxxxx för-om
1976:1008 tillämpas under hem- måner till totalfömvarspliktiga

frågavärnsberedskap i dug- tillämpas under hemvärnsberedskapom

penning. fråga dagpenning.i om

förordningDenna träder i kraft den
.
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5.8 Förslag till

Förordning ändring i förordningen FFS 1986:37om om
förmåner till frivillig personal m.fl.

Regeringen föreskriver i fråga förordningen FFS 1986:37om
förmåner till frivillig personal mfl.om

dels i 16 § ordet överbefálhavarenatt skall bytas Försvarsmak-ut mot
ten,

dels 10-12. 15 och 17 §§att skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

Dagpenning, dagersättning och Dagpenning och dagersättning be-
befattningspenning betalas med be- talas med belopp motsvararsom
lopp vadmotsvarar vad densom värn- tjänstgör enligt lagenen som
pliktig får enligt värnpliktsförmåns- 1 99xzxxx totalförsvarsplikt harom
förordningen 1976:1008. Befatt- till.rätt

ningspenning betalas från och med

första tjanstgöringsdagen.

10§

En frivillig får under tjänstgöring, En frivillig får under tjänstgöring,
inbegripet färd mellan bostaden inbegripet färd mellan bostaden
eller arbetsplatsen och tjänstgö- eller arbetsplatsen och tjänstgö-
ringsplatsen, fri inkvartering frioch ringsplatsen, fri inkvartering och fri

Senaste lydelse FFS 1993:6.



200
lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

förmåner kanintedessaOmförmåner kost.in-förplägnad. Om dessa

fiivilligedentillhandahållas, hartillhandahållas, fri-har denkante
grunderersättning enligt detillrättenligt devillige till ersättningrätt

tillsådan ersättningförgällersådanförgällergrunder ersätt- somsom
enligt lagendem tjänstgörning till värnpliktiga under värn- som

totalförsvarsplikt.l99xzxxxpliktszjänstgöring. om

§ll

undertjänstgöringfrivillig harEntjänstgöringfrivillig har underEn

sjukvårdsförrnånertillsjukvårdsfönnåner rätttillrätt sammasamma
denbegravningshjälpochoch begravningshjälp värn- som somsom en

99xzxxx1enligt lagenvärnpliktsförmåns- tjänstgörpliktig enligthar

sju-tilltotalförsvarsplikt. Rätt1976:1008 underförordningen om
dockkvårdförmåner föreliggertillRättirärnpliktstjänstgöringen.

tjänstgöringenendastdocksjukvårdsförmåner föreligger vararom
följd.två idagarminsttjänstgöringenendast envararom

följd.två iminst dagar en
12

tillharfrivilligEn rättfrivilli-föreskrifterSärskilda sammaom
bostadsbidrag.familjepenning,familjebidrag ochtillrätt er-gas

begravningsbi-näringsbidrag ochoch sjukdomför skadasättning un-
§ förordningenkap. 2enligt 7draggruppliv-der tjänstgöringen samt

total-förmåner tilll99xzxxxfamiljebidragsför-finnsförsäkring i om
denförsvarspliktiga1991:1492, lagenordningen somsom

199x:xxxlagenenligtpersonska- tjänstgör1977:265 statligtom

2Senaste 1992:14.FFSlydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

deskydd, lagen 1977:266 totalförsvarsplikt,stat- denom frivil-om om
lig ersättning vid ideell skada liges tjänstgöringen skall pågåm.m.

förordningen 1988:246samt minst fyra dagar fildi ochom inte
grupplivförsäkring för värnpliktiga till sådanrätt dagpenningger som

utgårm. under repetitionsutbildning

eller till lönrätt enligt de grunder

gäller för anställd personal.som

Vid tjänstgöring har denannan
frivillige tillrätt niiringsbidrag

enligt förordningsamma

En frivillig har tillrätt.samma
grupplivförsäkring för dödsfall som
den tjänstgör enligt lagensom

99xsxxxl totalförsvarsplikt.om
Särskilda föreskrifter tillrättom

ersättning för skada och sjukdom

under tjänstgöringen finns i lagen

1977:265 statligt personska-om
deskydd och lagen 1977:266 om
statlig ersättning vid ideell skada

m.m.

15 §

Föreskrifterna i 39 42 §§ Föreskrifternaivärn- 11 13 kap.- -
pliktsförrrzånsförordningen förordningen l99xxxxx för-om
1976:1008 tillämpas under bered- måner till tozalförsyvczrsyliktiga
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

ifråga tillämpas under höjd beredskapskapstillstånd och krig i om
fråga dagpenning.dagpenning. Vid tillämpningen omav

39 och 42 §§ skall vad därsom

föreskrivs vämpliktsverket iom
ifrå-överbefälhavaren,stället avse

försvarsmakten, och arbets-ga om

marknadsstyrelsen i övrigt.

l7§

förföreskrifter behövsföreskrifter behövs för DeDe somsom
verkställigheten förord-förord- dennaverkställigheten denna avav

samrådfår efterfår samråd ning nueddelas,uneddelas, efterning

ochmed berörda myndighetermed berörda myndigheter och orga-orga-
Försvarsmaktennisationer, fråga nisationer inomverksamheteni avom

verksamhetsområde och iförsvarsmakten, överbefäl- dessinom av
Arbetsmarknadsszjvrelsen.arbets-havaren, och övrigt övrigti av av

rknadsstyrelsen.ma

förordning i kraft denDenna träder
.
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5.9 Förslag till

Förordning ändring i förordningen FFS 1986:38om om

förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Regeringen föreskriver 4 och 8 §§ förordningen FFS 1986:38att för-om
måner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§1

En instruktör inte omfattas En instruktör inte omfattassom som
bestämmelserna i 3 § får under bestämmelsernaav i 3 § får underav

medverkan enligt 2 § ersättning för medverkan enligt 2 § ersättning för
förlorad arbetsförtjänst föroch förloradsär- arbetsförtjänst och för sär-
skilda kostnader med högst det be- skilda kostnader med högst det be-

lopp sådan dagpen- loppmotsvarar sådansom dagpen-motsvararsom
ning Värnpliktig får enligt ning densom en tjänstgör enligtsom som
7 § värnpliktsförmånsförørdningen lagen 199x:xxx totalförsvars-om
1976:1008. plikt har till enligt 2 kap.rätt 2 §

förordningen l99xrxxx för-om
måner till totalförsvarspliktiga.

Om särskilda skäl föreligger, får Om särskilda skäl föreligger, får

vadutöver följer första vad följerutöver förstasom av som av
stycket, ersättning betalas till in- stycket, ersättning betalas till in-

struktörer enligt föreskrifter struktörer enligt föreskriftersom som

Senaste lydelse FFS 1989:35.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

meddelas Försvarsmakten inommeddelas iöverbefälhavaren avav
verksamhetsområde och ifråga dessverksamheten inom för-om

Arbetsmarknadsstyrelsen.övrigtoch arbetsmark-svarsmakten avav

i övrigt.nadsstyrelsen

8 §

förföreskrifter behövsDeföreskrifter behövs förDe somsom
förord-verkställigheten dennaförord-verkställigheten denna avav

samrådfår meddelas, efterningsamrådfår meddelas, efterning

myndigheter ochmed berördamyndigheter ochmed berörda orga-orga-
Försvarsmakten inomnisationernisationer, fråga verksamheteni avom

verksamhetsområde och idessöverbefäl-försvarsmakten, avinom
Arbetsmarknadsstyrelsen.övrigtarbets-havaren, och i övrigt avav

marknadsstyrelsen.

i kraft denförordning träderDenna .



205

5.10 Förslag till

Förordning ändring i förordningen FFS 1987:8om om

frivillig tjänstgöring vid försvarsmakten

Regeringen föreskriver 2 § förordningen FFS 1987:8att om
frivillig tjänstgöring vid försvarsmakten skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

För frivillig tjänstgöring får förordnas

personal anställd vidär försvarsmakten eller isom reservstat en reserv
eller i och vattenbyggnadskåren,väg-

värnpliktig och förutvarande den med .stöd lagensom av
Värnpliktig personal, I99x:xxx totalförsvarsplikt ärom

eller har krigsplaceradvarit vid

Försvarsmakten,

kvinnor har genomgått kvinnor har genomgåttsom ut- ut-som
bildning enligt lagen 1980:1021 bildning vid Försvarsmakten enligt

militär grundutbildning förom lagen l99xsxxx frivilligom grun-
kvinnor, dutbildning för kvinnor,

krigsfrivillig personal,

medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer,

yrkesofficerare värnplikts-över yrkesofficerare samtidigtsom
åldern samtidigt innehar innehar civil statlig tjänst.som en en

Förslaget beaktar inte de ändringar omorganisationsom en av
försvarsmaktens myndigheter föranleder.
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tjänst.statligcivil

träder i kraft denförordningDenna .
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5.11 Förslag till

Förordning ändring i förordningen FFS 1987:12om

krigsfrivilliga vid Försvarsmaktenom

Regeringen föreskriver 5 och 6 §§ förordningenatt FFS 1987:12 om
krigsfrivilliga vid Försvarsmakten skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Antagning krigsfrivilliga sker Antagning krigsfrivilligaav skerav
avtal krigsfrivilligav-att ettgenom avtal krigsfrivilligav-att ettgenom

tal träffas mellan försvarsområdes- tal träffas mellan Försvarsmakten
befälhavaren eller och den frivillige.en annan myn-
dighet överbefälhavaren be-som

stämmer antagningsmyndigheten

och den frivillige.

5 §

I krigsfrivilligavtalet skall den I krigsfrivilligavtalet skall den
krigsfrivillige åta sig tjänstgöra luigsfrivillige åtaatt sig tjänstgöraatt
vid försvarsmakten krigi och under vid Försvarsmakten under höjd be-
beredskapstillstånd när redskap ochsamt totalförsvarsplik-närannars
värnpliktiga har inkallats till tjänst- hartiga kallats till beredskaps-in

göring enligt § 2 eller 28 tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagenmom.
§ vämpliktslagen 1941:967. 199x:xxx totalförsvarsplikt.om
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

6§

fårkrigsfrivilligavtal hävaskrigsfrivilligavtal får hävas EttEtt avav
omedelbarFörsvarsmakten medmedantagningsmyndigheten ome-

verkan.delbar verkan.

fårfår Den krigsfrivilligekrigsfrivilligeDen sägasäga uppupp
krigsfrivilligavtalet. OmOm Försvars-ldigsfrivilligavtalet. antag-

intemakten medger kortareinte medger kor-ningsmyndigheten upp-

sägningstid, avtalet gällaupphöruppsägningstid, upphör avtalet atttare
månader eftermånader tidigast tolvtolv eftertidigastgälla antag-att

angivenmed i avtaletningenmed i avtalet angivenantagningen upp-

sägningstid.uppsägningstid.

dåtid hanfår avtaletkrigsfnvillige inte den tjänst-Den säga underupp

detta.göringsskyldig grund av

träder i kraft denförordningDenna .
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5.12 Förslag till

Förordning ändring i förordningen FFS 1987:30om om

medinflytande för värnpliktiga

Regeringen föreskriver i fråga förordningen FFS 1987:30om om
medinflytande för värnpliktiga

dels i 15, 16, 20, 21, 23, 31, 32,att 34, 36, 37 och 38 §§ ordet
överbefälhavaren i olika böjningsformer skall bytas Försvarsmak-ut mot
ten i motsvarande form,

dels 28 § skall upphöra gälla,att att

dels 4-6, 17-18, 33 och 35att §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l §

Denna förordning gäller för Denna förordning gäller för För-myn-
digheterna inom försvarsmakten. svarsmakten.

Vid tillämpningen denna för-av
ordning gäller 1 kap. 5 § förord-

ningen FFS 1983:31 med tjänste-

föreskrifter för försvarsmaktens

personal. Med förband där-avses
vid myndighet på lokal nivå meden

uppgift för grundutbild-att svara
ning värnpliktiga.av

Förslaget beaktar inte fullt de ändringar omorganisationut som en av
försvarsmaktens myndigheter föranleder.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

påVärnpliktiga tjänstgör is-som
brytare skall vid till-och. .sjömätare

lämpningen förordningdennaav
tillhöra kustñottan.anses

Med värnpliktiga förord-iavses
de enligt lagenningen som

l99xxxxx totalförsvarspliktam

fullgör värnplikt omfattarsom

grundutbildning. Vid tillämpningen

8-11 §§ värnpliktigamedav avses

alla anställdautan attsom vara

Försvarsmakten.tjänstgör vid

Föreskrifterna värnpliktigaom
tillämpas också på viddem som

Försvarsmakten genomgår utbild-

enligt lagen 199xvcxxning om
frivillig grundutbildning för kvin-

1707.

2 §

Med värnpliktiga förord-iavses
de enligt värnpliktslag-ningen som

genomgår1941:967 grundut-en
repetitionsutbildningbildning eller

direkt till grundutbild-i anslutning

ningen.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Föreskrifterna värnpliktigaom
tilllämpas också på dem som ge-
nomgår utbildning enligt lagen

1980:1021 militär grundut-om
bildning för kvinnor.

Vid tillämpningen 8-11 §§av av-
med värnpliktigct allases utansom

anställda tjänstgöratt vid för-vara

svarsmakten.

Vid tillämpningen denna för-av
ordning gäller I kap. 5 § förord-

ningen FFS 1983:31 med tjänste-

föreskrtfter för j2rs&#39;vtzt:smaktetz.s

personal. Med förband där-avses
vid myndighet på lokal nivå meden

uppgift för grundutbild-att svara
ning itärnpliktigtt.av

4§

Innan myndighet beslutar i Innan någon beslutaren i frågaen en av
fråga vikt för värnpliktiga vikt för deav värnpliktiga berörssom som
tjänstgör vid myndigheten eller beslutet skall deras synpunktersom. av
på något berörs be-sätt inhämtas.annat av
slutet skall de värnpliktigas syn-
punkter inhämtas.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

5 §

sådan viktfråga inteOmfråga inte sådan viktOm är avenen av
principiell§ hari 4principielli 4 har§ mensom avsesavses mensom

skallvärnpliktiga,betydelse för deskallbetydelse för de värnpliktiga,

ifattasinnan beslutinformerasdevärnplik-myndigheten informera de

frågan.fråganfattasinnan beslut itiga

6 §

beslutetOm den fattarnågonOm myndigheten sär- avsomav
harsärskild anledning intenågonmöjlighetskild anledning inte har

synpunkterinhämtamöjlighetsynpunkter eller lämnainhämta attatt
enligt 4informationlämnaeller4 och 5 föreinformation enligt

deskall§§ före beslutet,och 5infor-skall de värnpliktigabeslutet,

efterhandinformeras ivärnpliktigai efterhand.snarastmeras
så möjligt.snar1

l7§

huvudprø-ochskall Inom.jförstrarsgrenschefVarje ettvart avvar-
Marinför-Arméförband,konferens för-anordna grammenen

skalllygvapenförbandband och Ffö-svarsgrenskonferens vid vilken

för-konferensår anordnasvarjeinomför de värnpliktigareträdare en
fö-vilkensvarsgrenskonferens vidtillfälleskallförsvarsgrenen attges

inomvärnpliktigaför dereträdarefrågordiskuteramed honom som
tillfälleskallhuvudprøgrammettjänsten iutbildningen och öv-rör ges

huvudpro-med företrädare förrigt. att

frågordiskutera rörgrammet som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

utbildningen och tjänsten i övrigt.
Vid försvarsgrenskonferensen skall också det vårnpliktsråd i 30som anges

§ möjlighet närvarande och lämnages att information.vara

l8§

Försvarsgrenschefen får efter En försvarsgrenskonferens får
samråd med överbefälhavaren be- också genomföras i omgångar.
sluta konferensen skallatt genom-
föras i omgångar.

33§

Fem Värnpliktsrådets ledamöter Femav Värnpliktsrådets ledamöterav
har fullgöra återståenderätt att har fullgöra återståenderätt att
grundutbildning enligt värnpliktsla- grundutbildning enligt lagen

1941:967 vid Värnpliktsrådetsgen I 99xsxxx totalfäirsvarsplikt vidom
kansli. Värnpliktsrådets kansli.

35§
Överbefalhavaren skall regelbun- Försvarsmakten skall regelbundet

det samla företrädare för försvars- samla företrädare för huvudprø-
grenscheferna och Värnpliktsrådet Arméförharzd, Marinför-grammen
till överläggningar i frågor rör band och Flygvapenförhandsom och
värnpliktigas medinflytande, det Värnpliktsrådet tillom överläggningar i
inte lämpligareär sådana frågoratt frågor värnpliktigasrör medin-som
behandlas i något annat flytande, det intesamver- lämpligareom
kansorgan i dennanämns för-som sådana frågor behandlas i någotatt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ordning. samverkansorgan nämnsannat som

i denna förordning.

förordning träder i kraft denDenna
.
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5.13 Förslag till

Förordning ändring i förordningen FFS 1988:34 medom

instruktion för försvarets personalvårdsnärrmd

Regeringen föreskriver § förordningen FFSatt 1988:34 med
instruktion för försvarets personalvårdsnämnd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §
iÖverbefälhavaren skall informera Försvarsmakten skall informera

nämnden nämnden
i principiella frågor nämnden,rörsom

sådanai ärenden sociala i sådana ärendenom socialaom
och ekonomiska förhållanden för och ekonomiska förhållanden för
fast anställda och värnpliktiga fast anställda och totalförsvarsplik-som

principiell betydelse och inteav tig personal principiellärsom av
är avtalsreglerade. betydelse och inte avtalsreglera-är

de.

Denna förordning träder i kraft den
.
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SocialtjänstensJustitiedepartementet roll i samhällsplaneringochsamhälls-
arbete. Enkunskapsöversiktoch diskussions-ettEn datalag.[10] -ny underlag.[91]EGochvaragrundlagar.[14] Várdenssvåraval. [93]Ökatpersonval.[21]

HandläggningenvissaSäkerhetsfrågan[26]av KommunikationsdepartementetReaktion ungdomsbrott,Del ochB.A [35]mot
Postlag.[9]Justitiekanslern.Enöversyn .lK:sarbetsuppgifterav Ökadkonkurrens järnvägen.[13][37]m.m. Förarprövare.[34]Fri- ochrättighetsfrágor.DelA ochB. [40]

Detallmännasskadeståndsansvar.[55] FinansdepartementetPolisensrättsligabefogenheter.[60]
Personochparti Studieri anslutningtill Nyavillkorförekonomiochpolitik ekonomi-- -Personvalskommitténsbetänkande kommisionensförslag.[16]
ÖkatpersonvalSOU 1993:21.[63] Nyavillkorförekonomiochpolitik ekonomi--Verkställighet fngelsesraff. kommisionens[76] förslag.Bilagor.[16]av
StatsförvaltningenochEG.[80] Riksbankenochprisstabiliteten.[20]
Dencentralapolisorganisationen.[92] Vad statsrådsär arbetevärt [22]ett
Partnerskap.[98] Bankstödsnämnden.[28]

Fortsattreformering företagsbeskattningen.avUtrikesdepartementet Del [29]
Folk-ochbostadsrâkningStyrnings- åroch 1990ochi framtiden.samarbetsformer [41]i biståndet.[l]
ÖversynKontrollen tjänsteinkomstbeskattningen.över [44]strategisktkänsliga [56] avexportav varor. KostnadsutjâmningFree Fair mellankommuner.and elections [53]andbeyond.[100]- Beskattning fastigheter,delIavFörsvarsdepartementet Schablonintäktellerfastighetsskatt[57]-Effektivareledningi statligamyndigheter.[58]Lag totalförsvarsplikt.[36]om Rättssäkerhetenvidbeskattningen.[62]Försvaretshögskolor.[42]
VissamervârdeskattefrágorIl, offentligverksamhetMassflykttill Sverige asyl-ochhjälpsökande.[89]av -[75]Ansvars-och m.m.uppgiftsfördelninginomdetcivila
Statistikochintegritet,del Skyddförl uppgiftertillförsvaret.[95] -denstatligastatistiken [83]Lag totalförsvarsplikt. m.m.Följdändringama.[101]om

Socialdepartementet Utbildningsdepartementet
Kursplanerförgrundskolan.[2]Statligtstödtill rehabilitering tortyrskadadeav Ersättningförkvalitetocheffektivitet.flyktingar fl. [4]m. Utformning resurstilldelningssystemförBensodiazerpiner ettnyttberoendeframkallande avpsykofarmaka.-- grundläggandehögskoleutbildning.[3][51
VârdhögskolorSocialförsä

kvalitet utveckling huvudmannaskap.[12]Rätten biståndtill inomsocialtjänsten.[30] - - -Kunskapenskrona.[23]Kommunernas alkoholområdetroll ochinom
Frågorför folkbildningen.[64]missbrukarvárden.[31]
Ursprungochutbildning socialsnedrekryteringtillHälso-ochsjukvårdeni framtiden modeller.[38]tre -- högrestudier.[85]Ettårmedbetalningsansvar.[49]

Serveringsbestämmelser.[50] JordbruksdepartementetÖverföring HIV-smitta läkemedletav genom
Preconativ. Livsmedelshygienochsmåskaliglivsmedelsproduktion.[61]
Frivilligt l6lsocialtarbete.Kartläggningochkunskaps-

Socialaöversikt. atgärderförjordbrukare.[82] [25]
ÅtgärderAmningsväxiliga för förberedaSverigesjordbrukför ochsjukhus skydda, attstödjaochatt-främja livsmedelsindustriför EG.[33]amning.[86]



Statens offentliga utredningar 1993

Systematisk förteckning
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Nyanställningsskyddslag.[32] ToleransAcceptans Delaktighet.[18]
Politik arbetslöshet.[43] Kommunernaochmiljöarbetet.[19]mot
Ersättningvidarbetslöshet.[53] Miljöbalk.Del och [27]l
Översyn arbetsmiljölagen.[81] Naturupplevelser buller kvalitet värna.utan attav en-Förändringari lönegarantisystemet.[96] [51]

Handlingsplan buller.motKulturdepartementet Handlingsplan buller.Bilagedel.[65]mot
Lag införande miljöbalken.[66]Löneskillnaderochlönediskriminering. om av
Slutförvaring kärnbränsleKASAMsanväntOmkvinnoroch arbetsmarknaden.[7]män av -yttrande SKBsFUD-programöver 92. [67]Löneskillnaderochlönediskriminering.Omkvinnor
Miljöskadeförsäkringeni framtiden.[78]och arbetsmarknaden.Bilagedel.[8]män

Ägandet Handelochmiljö hållbar [79]spelplan.radio televisioni allmänhetensoch tjänst. motenav -Anpassadkontroll byggandet.[94][17] av
Kart-ochfastighetsverksamheti myndighetochUtlänningslagen partiell [24]översyn.en- bolag.[99]En förñlmcensuren.[39]gräns

Utvisningpågrund brott.[54]av
Näringsdepartementet
Svenskareglerför internationellomfördelning oljaav
vid oljekris.[15]en
Elkonlcurrensmednätmonopol.[68]
RevisorernaochEG.[69]
Strategiför smáföretagsutveckling.[70]
Innovationerför Sverige.[84]
Beredskapslagringolja.[87]av
Civildepartementet
Trosabrytersigloss.Bytänkandeellerdemokratins
räddning.[45]
Vissakyrkofrágor.[46]
Konsekvenservalmöjligheterinomskola,av
barnomsorg,äldreomsorgochprimärvård.[47]
Kommunalaverksamheteri förvaltning iochegen
kommunalaaktiebilag. jämförandeEn studie.[48]
Nymarknadsföringslag.[59]
Organisationemasbidrag.

inhämta frånmedborgarnaAtt synpunkter Det-kommunala tillämpning.omröstningsinstituteli [72]
Radikalaorganisationsförändringari kommuneroch
landsting.[73]
Kvalitetsmätningkommunalverksamhet.i [74]
Kommunaltjänsteexportochinternationelltbistánd.[77]
ProduktsäkerhetslagenochEG.[88]
Lokaldemokratii utveckling.[90]
VästsverigeochSkåne regioneri förändring.[97]-




