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Lag
om ändring i lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt;

Utkom från trycket
den 8 juni 2010

utfärdad den 27 maj 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
dels att 1 kap. 2–5 §§, 2 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 1, 3, 5, 6, 9, 12 och 13 §§
samt 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 3 a § och 3 kap.
4 a § samt närmast före 3 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 § Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av
det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår
när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under
motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige.
3 § En totalförsvarspliktig är skyldig att
1. medverka vid föreskriven utredning om sina personliga förhållanden,
2. tjänstgöra inom totalförsvaret i den omfattning som hans eller hennes
kroppskrafter och hälsotillstånd tillåter, och
3. iaktta de föreskrifter i övrigt som meddelas i denna lag.
Utredning om personliga förhållanden enligt första stycket 1 är mönstring
eller annan utredning.
Tjänstgöring enligt första stycket 2 fullgörs som värnplikt, civilplikt eller
allmän tjänsteplikt.
3 a § En totalförsvarspliktig är skyldig att genomgå mönstring enligt
2 kap. 2 och 3 §§ eller fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt 4 kap. endast
om regeringen med hänsyn till att det behövs för Sveriges försvarsberedskap
har beslutat det.
4 §2 Värnplikten och civilplikten omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring.
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Den allmänna tjänsteplikten innebär att den som är totalförsvarspliktig under höjd beredskap ska tjänstgöra enligt bestämmelserna i 6 kap.
5 §3 Värnplikten ska fullgöras hos Försvarsmakten och ska alltid inledas
med grundutbildning enligt denna lag, om inte den totalförsvarspliktige redan har fullgjort annan motsvarande militär utbildning eller tjänstgöring.
Skyldigheten att fullgöra värnplikt omfattar endast svenska medborgare
och gäller från början av det kalenderår när den totalförsvarspliktige fyller
nitton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller fyrtiosju år.

2 kap.
2 § Varje svensk medborgare som är totalförsvarspliktig är, för utredning
som avses i 1 §, skyldig att vid Totalförsvarets pliktverk genomgå mönstring, om det inte är uppenbart att han eller hon saknar förmåga att fullgöra
värnplikt och civilplikt.
Skyldigheten inträder det kalenderår när den totalförsvarspliktige fyller
arton år eller, för den som förvärvar svenskt medborgarskap senare, från och
med den dag när han eller hon blir svensk medborgare. Om det inte finns
särskilda skäl, är ingen skyldig att genomgå mönstring efter det kalenderår
när han eller hon fyller tjugofyra år.
3 § Mönstringen ska ske i den totalförsvarspliktiges personliga närvaro.
Den ska omfatta medicinska och psykologiska undersökningar samt annan
utredning av hans eller hennes personliga förhållanden.

3 kap.
1 § Om resultatet av mönstringen visar att den totalförsvarspliktige har förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt, ska Totalförsvarets pliktverk placera honom eller henne i en eller flera befattningsgrupper samt
skriva in honom eller henne för värnplikt eller civilplikt eller i en utbildningsreserv. Befattningsgrupper ska finnas för chefer, för specialister och för
övriga.
3 § Om resultatet av mönstringen visar att den totalförsvarspliktige saknar
förutsättningar att fullgöra värnplikt och civilplikt, ska Totalförsvarets pliktverk besluta att han eller hon inte är skyldig att fullgöra sådan tjänstgöring.
Inskrivning efter annan militär utbildning eller tjänstgöring
4 a § En totalförsvarspliktig som har fullgjort annan motsvarande militär
utbildning eller tjänstgöring än vad som anges i denna lag får av Totalförsvarets pliktverk skrivas in för värnplikt.
5 § För den som skrivs in för sådan värnplikt eller civilplikt som omfattar
grundutbildning, ska följande bestämmas vid inskrivningen:
1. den befattning eller typ av befattning som han eller hon ska utbildas till,
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Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

2. de förband, skolor, myndigheter eller andra organisationer där grundutbildningen huvudsakligen ska fullgöras,
3. grundutbildningens längd, och
4. om grundutbildningen ska pågå mer än 60 dagar, året och månaden när
grundutbildningen är planerad att börja.
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6 § Vid inskrivning för värnplikt eller civilplikt som inte omfattar grundutbildning ska det bestämmas vilken befattning som den som skrivs in ska
upprätthålla.
9 § Ett beslut enligt 1, 3, 4 eller 4 a § får ändras av Totalförsvarets pliktverk. Om den som har skrivits in har påbörjat en grundutbildning, får beslutet också ändras av den myndighet som verket bestämmer. Om det behövs
för bedömningen, är den som är totalförsvarspliktig skyldig att genomgå förnyad mönstring eller annan utredning enligt 2 kap.
Om en ändring av ett beslut om inskrivning innebär att tiden för grundutbildningen blir längre än enligt det tidigare beslutet, krävs att den som beslutet avser godkänner ändringen. Om inte annat följer av 10 §, ska detsamma gälla i fråga om ändring av ett beslut om inskrivning i utbildningsreserven till inskrivning för värnplikt eller för sådan civilplikt som omfattar en längre grundutbildning än 60 dagar.
12 §4 En totalförsvarspliktig som efter avslutad grundutbildning har förvärvat tillräckliga kunskaper och färdigheter för en krigsuppgift ska krigsplaceras i en befattning eller i en viss verksamhet som han eller hon är lämplig för. Den som har genomgått en längre grundutbildning än 60 dagar ska
krigsplaceras i den verksamhet där grundutbildningen fullgjordes, om det
inte från totalförsvarets synpunkt är väsentligt bättre att han eller hon krigsplaceras i en annan verksamhet.
En totalförsvarspliktig som har fullgjort annan militär utbildning än sådan
grundutbildning som anges i denna lag eller tjänstgöring och som därigenom
har förvärvat tillräckliga kunskaper och färdigheter för en krigsuppgift får
krigsplaceras i en befattning eller i en viss verksamhet som han eller hon är
lämplig för.
Krigsplaceringen ska inte kvarstå längre än tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället. Om det finns särskilda skäl i enskilda fall, får beslut fattas
om förlängning.
13 § En totalförsvarspliktig som har skrivits in för värnplikt eller civilplikt enligt 6 § ska krigsplaceras i den befattning som han eller hon ska upprätthålla.

4 kap.
3 § En svensk medborgare som är medborgare även i en annan stat än Sverige är inte skyldig att fullgöra en längre grundutbildning än 60 dagar, om
han eller hon antingen har fullgjort en motsvarande utbildning i den andra
staten eller, innan han eller hon har fyllt nitton år, väljer att göra detta och
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det står klart att tjänstgöringen kommer att fullgöras i den andra staten och
att den utbildningen till längd och effektivitet är minst likvärdig med den
som krävs av honom eller henne i Sverige.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)
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