Svensk författningssamling

SFS 2000:603

Förordning
om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner
till totalförsvarspliktiga;

Utkom från trycket
den 4 juli 2000

utfärdad den 21 juni 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:239) om förmåner
till totalförsvarspliktiga
dels att 2 kap. 1 § och 3 kap. 5 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 7 §, av följande lydelse.

2 kap.
1 § En totalförsvarspliktig har under grundutbildning som är längre än 60
dagar rätt till dagersättning med 50 kronor per tjänstgöringsdag.
Efter 230 tjänstgöringsdagar har den totalförsvarspliktige rätt till tillägg
till dagersättningen. Tillägget utgår per tjänstgöringsdag enligt följande uppställning.
Tjänstgöringsdag

Tillägg/dag

231 – 300
301 – 360
361 – 450
451 –

15 kr
30 kr
60 kr
90 kr

3 kap.
5 § Resor skall företas med det särskilda transportmedel som ordnas för
den totalförsvarspliktige eller, om något särskilt transportmedel inte ordnas,
med allmänt kommunikationsmedel. Med allmänt kommunikationsmedel
förstås i detta kapitel tåg, fartyg, luftfartyg, buss och spårvagn i reguljär trafik.
Vid resa med allmänt kommunikationsmedel skall billigaste färdmedel,
färdsätt och färdväg användas. Sovplats får ingå, om det är befogat med hänsyn till resans längd och ändamål.
Annat allmänt kommunikationsmedel än det billigaste får användas om
det finns särskilda skäl.
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4 kap.
7 § En kvinnlig totalförsvarspliktig har under grundutbildning som är
längre än 60 dagar rätt till särskild beklädnadsersättning till underkläder. Ersättningen lämnas med 1 000 kronor vid inryckning, därefter med 60 kronor
per månad.
Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2000. Bestämmelserna i 2 kap.
1 § och 4 kap. 7 § förordningen i sin nya lydelse skall dock tillämpas för tid
från och med den 1 juli 2000.
På regeringens vägnar
BJÖRN VON SYDOW
Maj Johansson
(Försvarsdepartementet)
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