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

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

utfärdad den 23 maj 2002.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:239) om förmåner
till totalförsvarspliktiga
dels att 2 kap. 1, 2, 6 och 7 §§, 11 kap. 12 §, 12 kap. 1 och 2 §§, 13 kap.
1 § samt rubriken närmast före 2 kap. 6 § och rubriken till 10 kap. skall ha
följande lydelse,
dels att i förordningen skall införas fem nya paragrafer, 2 kap. 8 §, 5 kap.
5 § och 10 kap. 9–11 §§, samt närmast före 2 kap. 8 §, 5 kap. 5 § och 10 kap.
9 § nya rubriker av följande lydelse,
dels att det i förordningen närmast före 10 kap. 1 § skall införas en ny rubrik med lydelsen ”Inledande bestämmelser”.

2 kap.
1 §1 En totalförsvarspliktig har under grundutbildning som är längre än 60
dagar rätt till dagersättning med 66 kronor per tjänstgöringsdag.
2 § En totalförsvarspliktig som fullgör annan värnplikt eller civilplikt än
som anges i 1 § har rätt till dagpenning med ett belopp per dag som från och
med första tjänstgöringsdagen motsvarar 90 procent av den totalförsvarspliktiges sjukpenninggrundande inkomst enligt 3 kap. lagen (1962:381) om
allmän försäkring, delad med 365. Om det för den totalförsvarspliktige inte
har fastställts någon sjukpenninggrundande inkomst, bestäms dagpenningen
till 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomst som skulle ha fastställts för honom eller henne om föreskrifterna om fastställande av sådan inkomst hade varit tillämpliga på honom eller henne, delad med 365. Dagpenning skall alltid bestämmas till lägst 120 kronor.
Dagpenning betalas inte för de dagar då den totalförsvarspliktige uppbär
ersättning enligt 4 kap. lagen om allmän försäkring.
I fråga om återbetalning av dagpenning skall 20 kap. lagen om allmän försäkring gälla.
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Utbildningspremie
6 §2 En totalförsvarspliktig som rycker ut från grundutbildningen har rätt
till utbildningspremie med ett belopp motsvarande vad han eller hon fått i
dagersättning under grundutbildningen, om han eller hon har slutfört grundutbildning som är längre än 60 dagar. Är grundutbildningen längre än 400
dagar utbetalas ett tillägg med 10 000 kronor.
En totalförsvarspliktig som skadas under grundutbildning som är längre
än 60 dagar och tjänstgöringen av den anledningen avbryts har rätt till utbildningspremie med ett belopp som motsvarar vad han eller hon fått i dagersättning fram till avbrottet. Avbryts utbildning som är längre än 60 dagar i
annat fall utgår utbildningspremie enligt de grunder som gäller vid avbrott
på grund av skada under tjänstgöringen om särskilda skäl föreligger.
Föreligger rätt till utbildningspremie enligt första eller andra stycket skall
den alltid bestämmas till minst 5 000 kronor.
7 § När tjänstgöringstiden för rätten till utbildningspremie skall bestämmas medräknas inte sådana tjänstgöringsdagar under vilka den totalförsvarspliktige enligt 4 § inte har rätt till dagersättning.

Högskoleprov
8 § En totalförsvarspliktig har under grundutbildning som är längre än 60
dagar rätt till två fria högskoleprov. Bestämmelser om rätt till ledighet för
deltagande i högskoleprovet finns i förordningen (1995:649) om ledighet
och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring.

5 kap.
Social rehabilitering
5 § Om någon skadas under grundutbildningen eller repetitionsutbildningen och det finns anledning att anta att skadan kan leda till bestående
funktionshinder eller annars är av allvarlig art, skall den utbildningsansvariga myndigheten, utöver vad som följer av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, stödja och bistå den skadade så att hans eller hennes möjlighet att
leva ett aktivt och självständigt liv stärks. Detta ansvar kvarstår under fem år
efter det att utbildningen avslutats.
Av 8 kap. 7 § lagen om totalförsvarsplikt följer att ekonomiskt stöd för
anskaffande av hjälpmedel även gäller skadade som inte kan återfå full arbetsförmåga.
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Statlig riskgaranti
9 § Staten lämnar en riskgaranti, som är ett dödsfalls- och invaliditetskapital, för den som under grundutbildning eller repetitionsutbildning ådrar sig
skada som omfattas av lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd.
10 § Vid fullständig invaliditet betalas ersättning enligt riskgarantin ut
med tjugotvå prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Vid annan invaliditet betalas ersättning ut med det lägre belopp som svarar
mot invaliditetsgraden.
11 § Vid dödsfall betalas ersättning enligt riskgarantin ut med tjugotvå
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till dödsboet,
om den avlidne efterlämnar arvingar som nämns i 2 kap. 1 och 2 §§ ärvdabalken. Dessutom utbetalas tre prisbasbelopp till varje efterlevande barn
som vid dödsfallet är under tjugoett år.
Har ersättning tidigare betalats ut som ersättning vid invaliditet, skall ersättningen till dödsboet minskas med motsvarande belopp.

11 kap.
12 §3 Annan förmån än dagpenning, familjebidrag, ekonomiskt stöd i form
av bidrag och grupplivförsäkring beslutas och betalas ut av den myndighet,
den kommun eller det landsting där den totalförsvarspliktige tjänstgör.
I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund skall dock den utbildningsansvariga myndigheten besluta om och betala ut sådana förmåner.
Myndigheten får dock överlämna rätten att besluta om och betala ut förmånerna till de enskilda hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.
För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund
eller en organisatorisk del av ett sådant samfund skall Krisberedskapsmyndigheten besluta om och betala ut förmånerna. Krisberedskapsmyndigheten
får överlämna rätten att besluta om och betala ut förmånerna till de trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.

12 kap.
1 § Enligt 4 § lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar
till den som tjänstgör inom totalförsvaret tillämpas i fråga om dagpenning
och familjebidrag bestämmelserna i 20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring om omprövning och ändring av beslut samt om överklagande.
I fråga om överklagande av beslut rörande statlig riskgaranti tillämpas
22 a § förvaltningslagen (1986:223) om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
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2 §4 Andra beslut om förmåner enligt denna förordning än som avser dagpenning, familjebidrag, grupplivförsäkring eller statlig riskgaranti får överklagas hos Överklagandenämnden för totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

13 kap.
1 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av 8 kap. lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt och denna förordning meddelas i fråga
om
1. bestämmande och utbetalning av dagpenning och familjebidrag av
Riksförsäkringsverket efter hörande av Totalförsvarets pliktverk, Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten,
2. hälso- och sjukvård samt tandvård av Totalförsvarets pliktverk efter hörande av Socialstyrelsen, Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten,
3. bestämmande och utbetalning av dagersättning, utbildningspremie,
högskoleprov, resor, förplägnad, inkvartering, beklädnadsersättning, ekonomiskt stöd, begravningshjälp och statlig riskgaranti, av Totalförsvarets pliktverk efter hörande av Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och Statens räddningsverk samt i fråga om rehabilitering även efter hörande av
Riksförsäkringsverket.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.
2. För den som har påbörjat grundutbildningen före förordningens ikraftträdande och avslutar den efter det att förordningen har trätt i kraft skall, vid
beräkning av utbildningspremien, avräknas vad som under utbildningstiden
utbetalts i form av tillägg till dagersättningen enligt äldre lydelse av 2 kap.
1 § till den del tillägget överstiger 16 kronor.
3. Bestämmelsen i 5 kap. 5 § skall tillämpas även i fråga om den som skadats efter den 30 juni 2001.
4. Bestämmelserna i 10 kap. 9–11 §§ om statlig riskgaranti gäller för
skada som inträffat efter den 30 juni 2002.
På regeringens vägnar
BJÖRN VON SYDOW
Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)
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