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Förordning
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Utkom från trycket
den 30 juni 2006

utfärdad den 14 juni 2006.
Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § och 5 kap. 2 § samt rubriken närmast
före 4 kap. 1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt och bilagan
till förordningen skall ha följande lydelse.

4 kap.
Kallelse till mönstring
1 § Totalförsvarets pliktverk skall kalla de totalförsvarspliktiga svenska
män till mönstring som bedöms ha förutsättningar för att skrivas in enligt 3
kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och som i övrigt kan antas
komma i fråga för sådan inskrivning.
Kallelse till mönstring skall ske senast det kalenderår den totalförsvarspliktige fyller 19 år, om han inte vistas utomlands eller det finns andra särskilda skäl att inte kalla honom.

5 kap.
2 §1 Inkallelse till sådan repetitionsutbildning som äger rum i form av mobiliseringsövning, beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring får ske genom radio eller television. Att inkallelse till krigstjänstgöring även får ske
genom beredskapslarm framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
En sådan inkallelse skall dessutom sändas till den inkallade med posten,
om det behövs.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006 i fråga om 4 kap. 1 §
och rubriken närmast före 4 kap. 1 § och i övrigt den 1 september 2006.
På regeringens vägnar
LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)
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Verksamheter där civilplikt får fullgöras
A. Verksamheter i det civila försvaret
1. Polisverksamhet
2. Befolkningsskydd
3. Räddningstjänst inklusive räddningstjänst vid flygplatserna
4. Hälso- och sjukvård
5. Tandvård
6. Kommunal tillsyn inom miljö- och hälsoområdet
7. Underhåll och reparationer av järnvägar och vägar
8. Veterinärverksamhet
9. Flyktingmottagning
10. Drift och underhåll inom elproduktion och nätverksamhet
11. Kommunal teknisk verksamhet
12. Kommunal informationsverksamhet
13. Barn- och familjeomsorg
14. Handikapp- och äldreomsorg
15. Själavård och sociala insatser
16. Begravningsverksamhet
B. Verksamheter i Försvarsmakten
1. Hälso- och sjukvård
2. Tandvård
3. Veterinärverksamhet
4. Posthantering
5. Gränsövervakning
6. Väghållning
7. Flygtrafikledning
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