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Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter
om ledighet och fritid för totalförsvars-
pliktiga under tjänstgöring;

beslutade den 23 april 2003.

Krisberedskapsmyndigheten föreskriver följande med stöd av
30 § förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för total-
försvarspliktiga under tjänstgöring.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för totalförsvarspliktiga som fullgör
civilplikt i det civila försvaret.

Tjänstledighet och permission

2 § Med tjänstledighet avses ledighet under minst en hel
tjänstgöringsdag. Med permission avses, enligt 21 § förordningen
(1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under
tjänstgöring, ledighet under kortare tid än en hel tjänstgörings-
dag.

3 § Vid beslut om tjänstledighet skall även prövas om den total-
försvarspliktige har rätt till fri resa enligt 3 kap. 4 § förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Ledighetsansökan

4 § En ansökan om ledighet skall innehålla uppgifter om tiden
och skälen för ledigheten. Intyg som den totalförsvarspliktige
önskar åberopa skall bifogas ansökan.

5 § Om ledighet söks för längre tid än en dag bör, om inte sär-
skilda skäl föreligger, ansökan lämnas till den som beslutar om
ledighet minst fem arbetsdagar före den sökta ledigheten.

Övningsuppehåll

6 § Tjänstledighet i form av övningsuppehåll får uppgå till högst
en tiondel av utbildningstiden, dock högst 20 dagar.

7 § Övningsuppehåll skall i första hand förläggas i anslutning till
en större helg eller under tiden juni�september.

[ U
PP

H
ÄV

D ]



KBMFS 2003:5

2
Edita Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 2003

8 § Den som genomför utbildning av de totalförsvarspliktiga skall
samråda om övningsuppehållens längd och förläggning i tid med
den myndighet som har särskilt ansvar inför och vid höjd bered-
skap enligt förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida
krishantering och höjd beredskap.

9 § Om en totalförsvarspliktig skall fullgöra jourtjänst under en
större helg skall han eller hon, omedelbart före eller efter jour-
tjänstgöringen, beredas lika lång sammanhängande ledighet som
övriga totalförsvarspliktiga.

10 § En totalförsvarspliktig skall under den första tjänstgörings-
månaden på tjänstgöringsplatsen ges besked om under vilka ti-
der han eller hon kommer att ha övningsuppehåll.

11 § Insjuknar en totalförsvarspliktig under ett övningsuppe-
håll skall han eller hon uppvisa intyg om sjukdomen från läkare,
psykolog eller distriktssköterska för att få sjukdagarna under
övningsuppehållet räknade som sjukledighet.

12 § Övningsuppehåll får inte förläggas närmare utrycknings-
dag än sju dagar.

Fritid

13 § Den totalförsvarspliktige skall i god tid informeras om i
vilken utsträckning planerade övningar eller annan tjänstgöring
kan beräknas komma att beröra tid som normalt är fritid.
_________

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2003, då Överstyrelsens
för civil beredskap föreskrifter (ÖCBFS 1995:4) om ledighet och
fritid för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt skall upphöra
att gälla.

På Krisberedskapsmyndighetens vägnar

ANN-LOUISE EKSBORG
Kenneth Axelsson
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