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Tillämpningsområde m.m.

ÄV
D

]

Krisberedskapsmyndigheten föreskriver följande med stöd av
9 kap. 1 § 4 och 6 förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
och 22 § förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap.

1 § Dessa föreskrifter gäller utbildning och krigsplacering av
totalförsvarspliktiga som skall fullgöra civilplikt i det civila försvaret.
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2 § Bestämmelser om i vilka verksamheter civilplikt får fullgöras
finns i 2 kap. 1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
och bilagan till förordningen.
Befattningar och typer av befattningar där grundutbildning och
krigsplacering med civilplikt får ske anges i bilagan till dessa föreskrifter.
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Underlag för inskrivning och inkallelse
3 § Bestämmelser om underlag för inkallelser till tjänstgöring
som skall lämnas till Totalförsvarets pliktverk finns i 2 kap. 1–4
§§ samt 7 kap. 1 och 2 §§ Totalförsvarets pliktverks föreskrifter
(TPVFS 2002:1) om totalförsvarsplikt.

Utbildning
4 § Grundutbildningens längd och det högsta antalet dagar per
repetitionsutbildningstillfälle anges i bilagan till dessa föreskrifter.
En grundutbildning som är längre än 60 dagar får avkortas av
den myndighet som svarar för utbildningen (utbildningsansvarig
myndighet) om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl. Avkortningen får vara högst 14 dagar. Den får dock inte vara längre än
10 procent av tiden för grundutbildningen.
Beslut om att avkorta tiden för grundutbildning skall fattas i så
god tid att de totalförsvarspliktiga som berörs kan få besked om
avkortningen senast när inkallelse sker.
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5 § De bevakningsansvariga myndigheter enligt 8 § förordningen
(2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap än Kustbevakningen som har ett behov av civilpliktiga
skall lämna Krisberedskapsmyndigheten utbildningsplaner för
grundutbildning som underlag för fastställelse av utbildningstidens längd.
6 § Grundutbildningen skall genomföras i en följd om inte Krisberedskapsmyndigheten medger att den delas i flera omgångar.
7 § Myndigheterna enligt 5 § skall var och en inom sitt ansvarsområde svara för att ett tillräckligt antal totalförsvarspliktiga
grundutbildas för krigsorganisationens behov.
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8 § Om grundutbildningen skall genomföras av annan än den
utbildningsansvariga myndigheten skall Krisberedskapsmyndigheten underrättas om detta.
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9 § Den utbildningsansvariga myndigheten skall se till att förmän och andra chefer för den totalförsvarspliktige under grundutbildningen finns utsedda innan utbildningen genomförs.
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10 § Den myndighet, kommun eller organisation i övrigt hos
vilken en totalförsvarspliktig är krigsplacerad (bemanningsansvarig) skall svara för att den pliktige får den repetitionsutbildning som behövs.
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Krigsplacering
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11 § Bestämmelser om krigsplacering finns i 3 kap. 12–15 a §§
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt 4 kap. 7–9 §§ förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.
12 § En totalförsvarspliktig får inte utan särskilda skäl krigsplaceras med civilplikt om krigsorganisationens personalbehov kan
tillgodoses med anställda eller med dem som frivilligt åtagit sig
att tjänstgöra inom totalförsvaret under höjd beredskap.
13 § Krigsplacering skall ske i en krigsorganisation eller i en
personalreserv. För landets kommuner får krigsplacering av totalförsvarspliktiga som fullgjort civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar ske i en gemensam personalreserv.
14 § Den som efter annan utredning än mönstring gör en framställning om krigsplacering av en totalförsvarspliktig skall kontrollera att denne inte är tagen i anspråk för en annan uppgift i
totalförsvaret.
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15 § En totalförsvarspliktig skall vara krigsplacerad endast så
länge han eller hon har förmåga att upprätthålla befattningen i

krigsorganisationen. Om den bemanningsansvariga finner att beslutet om krigsplacering bör ändras eller upphävas skall denna
anmäla förhållandet till Totalförsvarets pliktverk.
_________
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Denna författning träder i kraft den 1 juni 2003, då Överstyrelsens
för civil beredskap föreskrifter (ÖCBFS 2000:1) om utbildning och
krigsplacering av totalförsvarspliktiga skall upphöra att gälla.
På Krisberedskapsmyndighetens vägnar

ANN-LOUISE EKSBORG
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Kenneth Axelsson
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Bilaga

Befattningar och typer av befattningar där grundutbildning och krigsplacering för civilplikt får ske
Utbildningstider för grundutbildning (antal dagar) och för varje
repetitionsutbildningstillfälle (högst antal dagar).
Verksamhetsområde
Befattning
Typ av
befattning

Befattningsgrupp
Chefer (C)
Specialister
(S)
Övriga (Ö)

Grundutbildning

Repetitionsutbildning

Antal dagar
grundutbildning
(G)

Kommentar

Högst antal
dagar per
reputbtillfälle (R)

Polisverksamhet

]

Allmänna beredskapspolisen

Särskilda beredskapspolisen
Stabsassistent
särskilda beredskapspolisen

H

G 19
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Ställföreträdande
gruppchef
särskilda beredskapspolisen

R5

Nyinskrivning får ej
ske

R5

Förutsätter genomgången värnpliktsutbildning
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Allmän beredskapspolis

Särskilda beredskapspolisen

G 19

R5

-”–

G 19

R5

-”–

Hemskydd
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Hemskyddsgruppchef, stf

R 15

Nyinskrivning får ej
ske

Räddningstjänst
Räddningsman

S

G 124

R 15

Ammunitionsröjare

S

G 152

R 15

Sanerare

S

G 152

R 15

Räddningshundförare
Räddningstjänst
vid flygplatserna
Flygplatsbrandman
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S

G 306

R 15

Nyinskrivning får ej
ske

R 10

Nyinskrivning får ej
ske

KBMFS 2003:6

Hälso- och sjukvård
Ambulansförare

Nyinskrivning får ej
ske
-”-

Medicintekniker
Sjukvårdare

-”-

Medicintekniker

-”-

Sjukgymnast

-”-

Läkare 1)

R 34

Sjuksköterska 1)

R 34

Undersköterska 1)

R 34

1) Får endast
inskrivas efter annan
utredning än
mönstring

Tandvård
R 10
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Underhåll och
reparationer av
järnvägar
Banverksreparatör

R 30

Underhåll och
reparationer av
vägar

R 10

Veterinär
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Rerservbrobyggare
Veterinärverksamhet
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R 10

Besiktningsassistent

R 10
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Djursjukvårdare
vid djursjukhus

R 10

Tekniskt biträde
vid djursjukhus

R 10

Laboratorieassistent vid
veterinärmedicinskt
laboratorium

R 10

Kvalificerad
laboratorietjänst
i övrigt vid
veterinärmedicinskt
laboratorium

Nyinskrivning får ej
ske
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Tandläkare

Nyinskrivning får ej
ske

Förutsätter
genomgången värnpliktsutbildning och
tidigare krisplacering
i ingenjörsförband
Yrkeskompetens är
avgörande för krigsplacering i
befattning
Ingår i besiktningsveterinärorganisations krigsorganisation

R 10
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Drift och underhåll inom elproduktion och
nätverksamhet
Kraftledningsreparatör 2)

S

G 147

R 14

2) Tidigare
”Linjereparatör”

Kraftverksoperatör 3)

S

G 158

R 14

3) Tidigare
”Driftbiträde”

Ställverksreparatör

S

G 147

R 14

Dammreparatör

S

Nyinskrivning får ej
ske

Kommunalteknisk
verksamhet
R 20
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Kommunal
informationsverksamhet
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Beredskapsman
för sociala
uppgifter

H

Beredskapsman
för stabs- och
informationsuppgifter
Barn- och familjeomsorg
Handikapp- och
äldreomsorg
Själavård och
sociala insatser

6

Nyinskrivning får ej
ske
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Beredskapsman
för tekniska
uppgifter

R 20

Nyinskrivning får ej
ske

R 20

Nyinskrivning får ej
ske

Övergångsbefattningar för totalförsvarspliktiga som
genom punkten 6 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall anses ha skrivits in för civilplikt
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Befolkningsskydd
Biträde
befolkningsskyddsrum

R 15

Nyinskrivning får ej
ske

Varningsbiträde

R 15

Nyinskrivning får ej
ske

Stabsassistent

R 15

-”-

Sambandsbiträde

R 15

-”-

Biträde ammunitionsröjning

R 15

-”-

Saneringsbiträde

R 15

]

Räddningstjänst
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Kommunalteknisk
verksamhet
Underhållstekniker samband

R 15

R 20

Nyinskrivning får ej
ske
-”-

R 20

Nyinskrivning får ej
ske

Assistent kyrklig
omsorgsverksamhet

R 20

Nyinskrivning får ej
ske

Assistent diakonioch själavårdsverksamhet

R 20
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Själavård och
sociala insatser

PP

Assistent
kommunal
omsorgsverksamhet

H

Assistent
kommunalteknisk
verksamhet
Barn- och familjeomsorg

-”-

-”-
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