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Lagtext

1.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:260)
om offentlig anställning

Härigenom föreskrivs att 31 § lagen (1994:260) om offentlig anställning
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

31 §1
En
arbetstagare
vid
En
arbetstagare
vid
Polismyndigheten,
Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen,
utrikesför- Säkerhetspolisen,
utrikesförvaltningen,
Försvarsmakten, valtningen,
Försvarsmakten,
Fortifikationsverket,
Försvarets Fortifikationsverket,
Försvarets
materielverk,
Totalförsvarets materielverk, Totalförsvarets pliktrekryteringsmyndighet, Försvars- och prövningsverk, Försvarshögskolan
eller
Försvarets högskolan
eller
Försvarets
radioanstalt får med omedelbar radioanstalt får med omedelbar
verkan skiljas från sina arbets- verkan skiljas från sina arbetsuppgifter, om det är nödvändigt uppgifter, om det är nödvändigt
med hänsyn till landets bästa.
med hänsyn till landets bästa.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
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1.2

Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
dels att 2 kap. 1, 2 och 4 §§, 3 kap. 1, 3–4 a, 9, 15, 15 a och 22 §§,
5 kap. 1, 6, 7, 10, 15 och 17 §§, 7 kap. 1 § och 10 kap. 6–8 §§ ska ha
följande lydelse,
dels att punkterna 10 och 15 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
1 §2
För att en totalförsvarspliktigs
För att en totalförsvarspliktigs
förutsättningar att fullgöra värn- förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt ska kunna plikt eller civilplikt ska kunna
utredas och bedömas är han eller utredas och bedömas är han eller
hon skyldig att, på begäran av hon skyldig att, på begäran av
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet, en annan statlig prövningsverk, en annan statlig
myndighet
som
regeringen myndighet
som
regeringen
bestämmer, en kommun eller en bestämmer, en kommun eller en
region, skriftligen eller muntligen region, skriftligen eller muntligen
eller, om det behövs, vid en eller, om det behövs, vid en
personlig
inställelse
lämna personlig
inställelse
lämna
nödvändiga uppgifter om hälso- nödvändiga uppgifter om hälsotillstånd, utbildning, arbete och tillstånd, utbildning, arbete och
personliga förhållanden i övrigt.
personliga förhållanden i övrigt.
2 §3
Varje svensk medborgare som är
Varje svensk medborgare som är
totalförsvarspliktig
är,
för totalförsvarspliktig
är,
för
utredning som avses i 1 §, skyldig utredning som avses i 1 §, skyldig
att
vid
Totalförsvarets att vid Totalförsvarets plikt- och
rekryteringsmyndighet genomgå prövningsverk genomgå mönstring,
mönstring, om det inte är uppenbart om det inte är uppenbart att han
att han eller hon saknar förmåga att eller hon saknar förmåga att
fullgöra värnplikt och civilplikt.
fullgöra värnplikt och civilplikt.
Skyldigheten
inträder
det
Skyldigheten
inträder
det
kalenderår när den totalförsvars- kalenderår när den totalförsvarspliktige fyller arton år eller, för den pliktige fyller arton år eller, för den
som förvärvar svenskt medborgar- som förvärvar svenskt medborgarskap senare, från och med den dag skap senare, från och med den dag
när han eller hon blir svensk när han eller hon blir svensk
medborgare. Om det inte finns medborgare. Om det inte finns
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särskilda skäl, är ingen skyldig att
genomgå mönstring efter det
kalenderår när han eller hon fyller
tjugofyra år.

särskilda skäl, är ingen skyldig att
genomgå mönstring efter det
kalenderår när han eller hon fyller
tjugofyra år.

4 §4
Kommuner,
regioner
och
Kommuner,
regioner
och
enskilda vårdinrättningar ska till enskilda vårdinrättningar ska till
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet lämna de uppgifter om prövningsverk lämna de uppgifter
en totalförsvarspliktigs hälso- om en totalförsvarspliktigs hälsotillstånd och personliga för- tillstånd och personliga förhållanden i övrigt som behövs för hållanden i övrigt som behövs för
att bedöma hans eller hennes att bedöma hans eller hennes
förutsättningar
att
fullgöra förutsättningar
att
fullgöra
värnplikt eller civilplikt.
värnplikt eller civilplikt.
3 kap.
1 §5
Om resultatet av mönstringen
Om resultatet av mönstringen
visar att den totalförsvarspliktige visar att den totalförsvarspliktige
har förutsättningar att fullgöra har förutsättningar att fullgöra
värnplikt eller civilplikt, ska värnplikt eller civilplikt, ska
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet placera honom eller prövningsverk placera honom eller
henne i en eller flera befattnings- henne i en eller flera begrupper samt skriva in honom eller fattningsgrupper samt skriva in
henne för värnplikt eller civilplikt honom eller henne för värnplikt
eller i en utbildningsreserv. eller civilplikt eller i en
Befattningsgrupper ska finnas för utbildningsreserv.
Befattningschefer, för specialister och för grupper ska finnas för chefer, för
övriga.
specialister och för övriga.
3 §6
Om resultatet av mönstringen
Om resultatet av mönstringen
visar att den totalförsvarspliktige visar att den totalförsvarspliktige
saknar förutsättningar att fullgöra saknar förutsättningar att fullgöra
värnplikt och civilplikt, ska värnplikt och civilplikt, ska
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet besluta att han eller hon prövningsverk besluta att han eller
inte är skyldig att fullgöra sådan hon inte är skyldig att fullgöra
tjänstgöring.
sådan tjänstgöring.
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4 §7
Den som efter en annan
Den som efter en annan utredning
utredning än mönstring bedöms än mönstring bedöms lämplig för
lämplig för civilplikt får av civilplikt får av Totalförsvarets
Totalförsvarets
rekryterings- plikt- och prövningsverk skrivas in
myndighet skrivas in för sådan för sådan tjänstgöring, dock inte för
tjänstgöring, dock inte för civilplikt civilplikt som omfattar längre
som omfattar längre grund- grundutbildning än 60 dagar.
utbildning än 60 dagar.
4 a §8
En totalförsvarspliktig som har
En totalförsvarspliktig som har
fullgjort annan motsvarande militär fullgjort annan motsvarande militär
utbildning eller tjänstgöring än vad utbildning eller tjänstgöring än vad
som anges i denna lag får av som anges i denna lag får av
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet skrivas in för värnplikt.
prövningsverk skrivas in för
värnplikt.
9 §9
Ett beslut enligt 1, 3, 4 eller 4 a §
Ett beslut enligt 1, 3, 4 eller 4 a §
får ändras av Totalförsvarets får ändras av Totalförsvarets pliktrekryteringsmyndighet. Om den och prövningsverk. Om den som
som har skrivits in har påbörjat en har skrivits in har påbörjat en
grundutbildning, får beslutet också grundutbildning, får beslutet också
ändras av den myndighet som ändras av den myndighet som
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet bestämmer. Om det prövningsverk bestämmer. Om det
behövs för bedömningen, är den behövs för bedömningen, är den
som är totalförsvarspliktig skyldig som är totalförsvarspliktig skyldig
att genomgå förnyad mönstring att genomgå förnyad mönstring
eller annan utredning enligt 2 kap.
eller annan utredning enligt 2 kap.
Om en ändring av ett beslut om
Om en ändring av ett beslut om
inskrivning innebär att tiden för inskrivning innebär att tiden för
grundutbildningen blir längre än grundutbildningen blir längre än
enligt det tidigare beslutet, krävs att enligt det tidigare beslutet, krävs att
den som beslutet avser godkänner den som beslutet avser godkänner
ändringen. Om inte annat följer av ändringen. Om inte annat följer av
10 §, ska detsamma gälla i fråga om 10 §, ska detsamma gälla i fråga om
ändring av ett beslut om ändring av ett beslut om
inskrivning i utbildningsreserven inskrivning i utbildningsreserven
till inskrivning för värnplikt eller till inskrivning för värnplikt eller
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för sådan civilplikt som omfattar en
längre grundutbildning än 60 dagar.

för sådan civilplikt som omfattar en
längre grundutbildning än 60 dagar.

15 §10
Beslut om krigsplacering fattas
Beslut om krigsplacering fattas
av Totalförsvarets rekryterings- av Totalförsvarets plikt- och
myndighet efter framställningar prövningsverk efter framställningar
från
statliga
myndigheter, från
statliga
myndigheter,
kommuner,
regioner,
bolag, kommuner,
regioner,
bolag,
föreningar,
samfälligheter, föreningar,
samfälligheter,
registrerade
trossamfund, registrerade
trossamfund,
organisatoriska delar av sådana organisatoriska delar av sådana
samfund eller andra enskilda samfund eller andra enskilda
(bemanningsansvariga). Om ett (bemanningsansvariga). Om ett
beslut om krigsplacering upphävs, beslut om krigsplacering upphävs,
gäller 14 §.
gäller 14 §.
Även utan sådan framställning
Även utan sådan framställning
som avses i första stycket får som avses i första stycket får
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet
besluta
om prövningsverk
besluta
om
krigsplacering, om det sker i krigsplacering, om det sker i
enlighet med en anmälan om behov enlighet med en anmälan om behov
av totalförsvarspliktiga och den av totalförsvarspliktiga och den
bemanningsansvarige inte har bemanningsansvarige inte har
meddelat annat.
meddelat annat.
15 a §11
En bemanningsansvarig får ändra
En bemanningsansvarig får ändra
ett beslut om krigsplacering i sin ett beslut om krigsplacering i sin
krigsorganisation till en annan krigsorganisation till en annan
krigsplacering i organisationen. Ett krigsplacering i organisationen. Ett
sådant beslut om ändrad krigs- sådant beslut om ändrad krigsplacering
ska
anmälas
till placering
ska
anmälas
till
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet.
prövningsverk.
Framställning om ändrad krigsFramställning om ändrad krigsplacering för den som är krigs- placering för den som är krigsplacerad i en verksamhet som är placerad i en verksamhet som är
gemensam för flera bemannings- gemensam för flera bemanningsansvariga ska göras i samråd med ansvariga ska göras i samråd med
den myndighet som regeringen den myndighet som regeringen
bestämmer. Beslut om ändrad bestämmer. Beslut om ändrad
krigsplacering fattas i dessa fall av krigsplacering fattas i dessa fall av
Totalförsvarets
Totalförsvarets
pliktoch
rekryteringsmyndighet.
prövningsverk.
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22 §12
Ansökningar om rätt att vara
Ansökningar om rätt att vara
vapenfri prövas av Totalförsvarets vapenfri prövas av Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet.
plikt- och prövningsverk.
5 kap.
1 §13
Den som fullgör värnplikt eller
Den som fullgör värnplikt eller
civilplikt är skyldig att i den mån civilplikt är skyldig att i den mån
verksamheten kräver det tåla verksamheten kräver det tåla
inskränkningar såväl i sin frihet att inskränkningar såväl i sin frihet att
förflytta sig inom landet och att förflytta sig inom landet och att
lämna detta som i sin personliga lämna detta som i sin personliga
frihet i övrigt.
frihet i övrigt.
Den som fullgör värnplikt eller
Den som fullgör värnplikt eller
civilplikt är, efter beslut av civilplikt är, efter beslut av
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet eller efter myndighetens prövningsverk
eller
efter
bestämmande av en annan statlig myndighetens bestämmande av en
myndighet, också skyldig att annan statlig myndighet, också
genomgå den medicinska och skyldig
att
genomgå
den
psykologiska undersökning som medicinska och psykologiska
krävs för att utreda och bedöma undersökning som krävs för att
hans eller hennes förutsättningar att utreda och bedöma hans eller
tjänstgöra inom totalförsvaret.
hennes förutsättningar att tjänstUtöver vad som framgår av andra göra inom totalförsvaret.
stycket är den som fullgör värnplikt
Utöver vad som framgår av andra
eller civilplikt, efter beslut av stycket är den som fullgör värnplikt
Totalförsvarets
rekryterings- eller civilplikt, efter beslut av
myndighet
eller,
efter Totalförsvarets
pliktoch
myndighetens bestämmande, av prövningsverk
eller,
efter
annan statlig myndighet, skyldig att myndighetens bestämmande, av
på
anmaning
lämna
urin-, annan statlig myndighet, skyldig att
utandnings-, saliv-, svett- eller på
anmaning
lämna
urin-,
hårprov för kontroll av att han eller utandnings-, saliv-, svett- eller
hon inte är påverkad av hårprov för kontroll av att han eller
beroendeframkallande medel eller hon inte är påverkad av
något sådant dopningsmedel som beroendeframkallande medel eller
avses i 1 § lagen (1991:1969) om något sådant dopningsmedel som
förbud mot vissa dopningsmedel avses i 1 § lagen (1991:1969) om
eller någon sådan vara som förbud mot vissa dopningsmedel
omfattas av lagen (1999:42) om eller någon sådan vara som
förbud mot vissa hälsofarliga varor. omfattas av lagen (1999:42) om
Detta gäller dock inte om det finns förbud mot vissa hälsofarliga varor.
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medicinska eller liknande skäl mot
sådan provtagning.
Kontroll enligt tredje stycket får
ske endast i den mån åtgärden är
försvarlig med hänsyn till dess
syfte och övriga omständigheter.
Vidare gäller att kontrollen får
genomföras endast i den form och
utsträckning som är nödvändig för
det angivna syftet.

Detta gäller dock inte om det finns
medicinska eller liknande skäl mot
sådan provtagning.
Kontroll enligt tredje stycket får
ske endast i den mån åtgärden är
försvarlig med hänsyn till dess
syfte och övriga omständigheter.
Vidare gäller att kontrollen får
genomföras endast i den form och
utsträckning som är nödvändig för
det angivna syftet.

6 §14
Inkallelser till tjänstgöring ska
Inkallelser till tjänstgöring ska
göras
av
Totalförsvarets göras av Totalförsvarets plikt- och
rekryteringsmyndighet, om inte prövningsverk, om inte regeringen
regeringen föreskriver något annat. föreskriver något annat.
Inkallelser till grundutbildning
Inkallelser till grundutbildning
eller repetitionsutbildning ska eller repetitionsutbildning ska
sändas ut i god tid, om det inte finns sändas ut i god tid, om det inte finns
särskilda skäl för något annat. särskilda skäl för något annat.
Detsamma gäller för en återkallelse Detsamma gäller för en återkallelse
av inkallelsen.
av inkallelsen.
7 §15
En
totalförsvarspliktig
ska
En
totalförsvarspliktig
ska
inställa sig till tjänstgöring enligt inställa sig till tjänstgöring enligt
inkallelsen. Hinder att inställa sig inkallelsen. Hinder att inställa sig
ska
snarast
anmälas
till ska
snarast
anmälas
till
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet.
prövningsverk.
10 §16
Ärenden om uppskov prövas av
Ärenden om uppskov prövas av
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet.
prövningsverk.
15 §17
Ärenden om avbrott ska prövas
Ärenden om avbrott ska prövas
av Totalförsvarets rekryterings- av Totalförsvarets plikt- och
myndighet eller efter myndighetens prövningsverk
eller
efter
bestämmande av en annan statlig myndighetens bestämmande av en
myndighet, en kommun eller en annan statlig myndighet, en
region. Ärenden som avses i 14 § kommun eller en region. Ärenden
ska dock alltid prövas av som avses i 14 § ska dock alltid
14
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Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet.

prövas av Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk.

17 §18
Om en grundutbildning avbryts
Om en grundutbildning avbryts
sedan 40 tjänstgöringsdagar har sedan 40 tjänstgöringsdagar har
fullgjorts, får den som fullgjort fullgjorts, får den som fullgjort
tjänstgöringen tillgodoräkna sig tjänstgöringen tillgodoräkna sig
tiden
före
avbrottet,
utom tiden
före
avbrottet,
utom
tjänstgöringsdagar under vilka han tjänstgöringsdagar under vilka han
eller hon har varit frånvarande från eller hon har varit frånvarande från
tjänsten. Om det enda skälet till tjänsten. Om det enda skälet till
avbrottet är frånvaro på grund av avbrottet är frånvaro på grund av
sjukdom eller skada, behöver sjukdom eller skada, behöver
grundutbildningen inte fullföljas. grundutbildningen inte fullföljas.
Om
den
som
fullgjort Om
den
som
fullgjort
tjänstgöringen begär det, ska han tjänstgöringen begär det, ska han
eller hon dock på nytt inkallas till eller hon dock på nytt inkallas till
grundutbildning. I sådant fall ska grundutbildning. I sådant fall ska
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet bestämma i vilken prövningsverk bestämma i vilken
utsträckning utbildningstiden före utsträckning utbildningstiden före
avbrottet ska tillgodoräknas.
avbrottet ska tillgodoräknas.
Avbryts utbildningen i annat fall
Avbryts utbildningen i annat fall
än som avses i första stycket, får än som avses i första stycket, får
ingen tjänstgöringstid tillgodo- ingen tjänstgöringstid tillgodoräknas.
räknas.
7 kap.
1 §19
En totalförsvarspliktig är skyldig
En totalförsvarspliktig är skyldig
att
att
1. se till att han eller hon inom
1. se till att han eller hon inom
rimlig tid kan nås av post- rimlig tid kan nås av postförsändelser från Totalförsvarets försändelser från Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet,
plikt- och prövningsverk,
2. efter uppmaning bekräfta
2. efter uppmaning bekräfta
mottagandet av kallelser till mottagandet av kallelser till
utredning, inkallelser till tjänst- utredning, inkallelser till tjänstgöring och beslut om krigs- göring och beslut om krigsplacering och ta del av innehållet i placering och ta del av innehållet i
sådana handlingar, samt
sådana handlingar, samt
3. ta emot, väl förvara och efter
3. ta emot, väl förvara och efter
uppmaning återlämna handlingar uppmaning återlämna handlingar
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och utrustning som rör tjänstgöring
inom totalförsvaret.

och utrustning som rör tjänstgöring
inom totalförsvaret.

10 kap.
6 §20
Om en totalförsvarspliktig har
Om en totalförsvarspliktig har
kallats till mönstring eller personlig kallats till mönstring eller personlig
inställelse vid annan utredning inställelse vid annan utredning
enligt 2 kap., inkallats till värnplikt enligt 2 kap., inkallats till värnplikt
eller civilplikt eller ålagts att eller civilplikt eller ålagts att
fullgöra allmän tjänsteplikt men fullgöra allmän tjänsteplikt men
utan giltigt skäl uteblir, får utan giltigt skäl uteblir, får
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet eller den myndighet som prövningsverk eller den myndighet
Totalförsvarets
rekryterings- som Totalförsvarets plikt- och
myndighet bestämmer besluta att prövningsverk bestämmer besluta
han eller hon på egen bekostnad ska att han eller hon på egen bekostnad
hämtas genom Polismyndighetens ska
hämtas
genom
försorg.
Polismyndighetens försorg.
En totalförsvarspliktig ska anses
En totalförsvarspliktig ska anses
ha haft giltigt skäl att utebli, om det ha haft giltigt skäl att utebli, om det
är sannolikt att han eller hon har är sannolikt att han eller hon har
hindrats att inställa sig på grund av hindrats att inställa sig på grund av
avbrott i den allmänna samfärdseln, avbrott i den allmänna samfärdseln,
sjukdom eller annan omständighet sjukdom eller annan omständighet
som han eller hon inte bort förutse som han eller hon inte bort förutse
eller av en omständighet i övrigt eller av en omständighet i övrigt
som den beslutande myndigheten som den beslutande myndigheten
finner utgör giltig ursäkt.
finner utgör giltig ursäkt.
7 §21
Totalförsvarets
rekryteringsTotalförsvarets
pliktoch
myndighet får vid vite förelägga
prövningsverk
får
vid
vite
1. en totalförsvarspliktig att till förelägga
Totalförsvarets
rekryterings1. en totalförsvarspliktig att till
myndighet eller annan myndighet Totalförsvarets
pliktoch
som
regeringen
eller prövningsverk
eller
annan
Totalförsvarets
rekryterings- myndighet som regeringen eller
myndighet bestämmer skriftligen Totalförsvarets
pliktoch
lämna uppgifter som avses i 2 kap. prövningsverk
bestämmer
1 §, och
skriftligen lämna uppgifter som
2. en arbetsgivare, uppdrags- avses i 2 kap. 1 §, och
givare, arbetstagare och uppdrags2. en arbetsgivare, uppdragstagare att till en myndighet som givare, arbetstagare och uppdragsavses i 6 kap. 3 § lämna tagare att till en myndighet som
avses i 6 kap. 3 § lämna
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upplysningar
6 kap. 5 §.

som

avses

i

upplysningar
6 kap. 5 §.

som

avses

i

8 §22
Totalförsvarets
rekryteringsTotalförsvarets
pliktoch
myndighet får i särskilda fall prövningsverk får i särskilda fall
besluta att en totalförsvarspliktig besluta att en totalförsvarspliktig
tills vidare inte ska kallas till tills vidare inte ska kallas till
mönstring eller inkallas till mönstring eller inkallas till
värnplikt eller civilplikt, om han värnplikt eller civilplikt, om han
eller hon
eller hon
1. vägrar eller underlåter att
1. vägrar eller underlåter att
fullgöra vad som åligger honom fullgöra vad som åligger honom
eller henne eller avviker eller eller henne eller avviker eller
uteblir från tjänstgöringsstället och uteblir från tjänstgöringsstället och
det kan antas att han eller hon inte det kan antas att han eller hon inte
kommer att fullgöra den värnplikt kommer att fullgöra den värnplikt
eller civilplikt som inskrivningen eller civilplikt som inskrivningen
avser, eller
avser, eller
2. med hänvisning till sin
2. med hänvisning till sin
anslutning till visst religiöst anslutning till visst religiöst
samfund förklarar att han eller hon samfund förklarar att han eller hon
inte kommer att fullgöra vare sig inte kommer att fullgöra vare sig
värnplikt eller civilplikt.
värnplikt eller civilplikt.
10.23 Äldre bestämmelser om
tjänstgöringen gäller för dem som
vid lagens ikraftträdande har
påbörjat
utbildning
enligt
värnpliktslagen (1941:967), lagen
(1966:413) om vapenfri tjänst,
civilförsvarslagen (1960:74), lagen
(1981:292)
om
hälso- och
sjukvårdspersonal
samt
veterinärpersonal m. m. samt lagen
(1984:272) om skyldighet för
civilförsvarspliktiga att tjänstgöra
utanför
civilförsvaret.
Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet får dock avkorta
tjänstgöringstiden för den som
påbörjat tjänstgöringen före den

22
23

10. Äldre bestämmelser om
tjänstgöringen gäller för dem som
vid lagens ikraftträdande har
påbörjat
utbildning
enligt
värnpliktslagen (1941:967), lagen
(1966:413) om vapenfri tjänst,
civilförsvarslagen (1960:74), lagen
(1981:292)
om
hälso- och
sjukvårdspersonal
samt
veterinärpersonal m.m. samt lagen
(1984:272) om skyldighet för
civilförsvarspliktiga att tjänstgöra
utanför
civilförsvaret.
Totalförsvarets
pliktoch
prövningsverk får dock avkorta
tjänstgöringstiden för den som
påbörjat tjänstgöringen före den

Senaste lydelse 2010:448.
Senaste lydelse 2010:448.
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1
juli
1995,
om
den
tjänstgöringsskyldige medger det.
15.24 Om det i en lag eller annan
författning förekommer hänvisning
till
Värnpliktsverket
eller
Vapenfristyrelsen,
ska
hänvisningen i stället avse
Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet.

1
juli
1995,
om
den
tjänstgöringsskyldige medger det.
15. Om det i en lag eller annan
författning förekommer hänvisning
till
Värnpliktsverket
eller
Vapenfristyrelsen,
ska
hänvisningen i stället avse
Totalförsvarets
pliktoch
prövningsverk.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

24

Senaste lydelse 2010:448.
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1.3

Förslag till lag om ändring i lagen
(2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap25 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
1 §26
Enligt
Genèvekonventionerna
Enligt
Genèvekonventionerna
den 12 augusti 1949 rörande skydd den 12 augusti 1949 rörande skydd
för offren i internationella väpnade för offren i internationella väpnade
konflikter och tilläggsprotokollen konflikter och tilläggsprotokollen
till konventionerna ska uppgifter till konventionerna ska uppgifter
om identitet, vistelseort, hälso- om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden tillstånd och liknande förhållanden
som avser krigsfångar och andra som avser krigsfångar och andra
skyddade personer som är i skyddade personer som är i
Sveriges våld lämnas till en Sveriges våld lämnas till en
officiell nationell upplysningsbyrå. officiell nationell upplysningsbyrå.
Varje kommun och region som har Varje kommun och region som har
sådana uppgifter ska, under tid när sådana uppgifter ska, under tid när
den nationella upplysningsbyrån är den nationella upplysningsbyrån är
upprättad, lämna dessa uppgifter i upprättad, lämna dessa uppgifter i
fråga
om
krigsfångar
till fråga
om
krigsfångar
till
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet och i fråga om andra prövningsverk och i fråga om andra
skyddade
personer
till skyddade
personer
till
Migrationsverket. Totalförsvarets Migrationsverket. Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet
och plikt- och prövningsverk och
Migrationsverket
ska
vidare- Migrationsverket
ska
vidarebefordra uppgifterna till den befordra uppgifterna till den
nationella upplysningsbyrån.
nationella upplysningsbyrån.
Varje kommun och region ska
Varje kommun och region ska
också
till
Totalförsvarets också till Totalförsvarets plikt- och
rekryteringsmyndighet respektive prövningsverk
respektive
Migrationsverket lämna upp- Migrationsverket lämna uppsamlade
värdeföremål
och samlade
värdeföremål
och
handlingar, som kvarlämnats av handlingar, som kvarlämnats av
25
26

Senaste lydelse av lagens rubrik 2019:925.
Senaste lydelse 2019:925.
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skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade
personer, om värdeföremålen eller
handlingarna är av vikt för de
närmast anhöriga. Uppgift ska även
lämnas om var avlidna skyddade
personers gravar är belägna.
Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet och Migrationsverket
ska lämna vidare uppsamlade
värdeföremål och handlingar samt
vidarebefordra
uppgifter
om
gravars belägenhet till den
nationella upplysningsbyrån.

skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade
personer, om värdeföremålen eller
handlingarna är av vikt för de
närmast anhöriga. Uppgift ska även
lämnas om var avlidna skyddade
personers gravar är belägna.
Totalförsvarets
pliktoch
prövningsverk
och
Migrationsverket ska lämna vidare
uppsamlade värdeföremål och
handlingar samt vidarebefordra
uppgifter om gravars belägenhet till
den nationella upplysningsbyrån.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
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1.4

Förslag till lag om ändring i
offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

Härigenom föreskrivs att 37 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

37 kap.
4 §27
Utöver vad som följer av 21 kap.
Utöver vad som följer av 21 kap.
5 § gäller sekretess hos 5 § gäller sekretess hos
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet och Migrationsverket i prövningsverk
och
verksamhet som avser mottagande Migrationsverket i verksamhet som
och
vidarebefordran
av avser mottagande och vidareupplysningar m.m. om krigsfångar befordran av upplysningar m.m.
och andra skyddade personer som om krigsfångar och andra skyddade
avses i Genève-konventionerna den personer som avses i Genève12 augusti 1949 rörande skydd för konventionerna den 12 augusti
offren i internationella väpnade 1949 rörande skydd för offren i
konflikter och tilläggsprotokollen internationella väpnade konflikter
till konventionerna (SÖ 1953:14– och
tilläggsprotokollen
till
17 samt 1979:22 och 23), för konventionerna (SÖ 1953:14–17
uppgift om en enskilds vistelseort, samt 1979:22 och 23), för uppgift
hälsotillstånd eller andra personliga om en enskilds vistelseort,
förhållanden, om det inte står klart hälsotillstånd eller andra personliga
att uppgiften kan röjas utan att den förhållanden, om det inte står klart
enskilde eller någon närstående till att uppgiften kan röjas utan att den
denne lider men.
enskilde eller någon närstående till
För uppgift i en allmän handling denne lider men.
gäller sekretessen i högst femtio år.
För uppgift i en allmän handling
gäller sekretessen i högst femtio år.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

27

Senaste lydelse 2010:456.
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1.5

Förslag till lag om ändring i
socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 110 kap. 35 § och rubriken närmast före 110 kap.
35 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
110 kap.

Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet och andra
ansvariga för grundutbildning av
totalförsvarspliktiga28

Totalförsvarets
pliktoch
prövningsverk och andra ansvariga
för
grundutbildning
av
totalförsvarspliktiga

35 §29
Totalförsvarets
rekryteringsTotalförsvarets
pliktoch
myndighet
ska
lämna prövningsverk
ska
lämna
Pensionsmyndigheten de uppgifter Pensionsmyndigheten de uppgifter
som behövs för beräkning av som behövs för beräkning av
pensionsgrundande belopp enligt pensionsgrundande belopp enligt
60 kap. 17 §.
60 kap. 17 §.
Den som är ansvarig för grundutDen som är ansvarig för grundutbildning av en totalförsvarspliktig bildning av en totalförsvarspliktig
enligt lagen (1994:1809) om enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt ska underrätta totalförsvarsplikt ska underrätta
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet om utbetalad dag- prövningsverk om utbetalad dagersättning samt i förekommande ersättning samt i förekommande
fall om att utbildningen har fall om att utbildningen har
avbrutits.
avbrutits.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

28
29

Senaste lydelse av rubriken närmast före 110 kap. 35 § 2010:467.
Senaste lydelse 2010:467.
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1.6

Förslag till lag om ändring i
totalförsvarsdatalagen (2020:151)

Härigenom föreskrivs att 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14 och 15 §§ i
totalförsvarsdatalagen (2020:151) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1§
Syftet med denna lag är att ge
Syftet med denna lag är att ge
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet möjlighet att i sin prövningsverk möjlighet att i sin
verksamhet
behandla verksamhet behandla personpersonuppgifter om totalförsvars- uppgifter om totalförsvarspliktiga
pliktiga och annan personal inom och
annan
personal
inom
totalförsvaret på ett ändamålsenligt totalförsvaret på ett ändamålsenligt
sätt samt att skydda människor mot sätt samt att skydda människor mot
att deras personliga integritet att deras personliga integritet
kränks vid sådan behandling.
kränks vid sådan behandling.
2§
Denna lag gäller i Totalförsvarets
Denna lag gäller i Totalförsvarets
rekryteringsmyndighets
pliktoch
prövningsverks
verksamhet vid behandling av verksamhet vid behandling av
personuppgifter om totalförsvars- personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal som pliktiga och annan personal som
har en uppgift inom totalförsvaret har en uppgift inom totalförsvaret
vid höjd beredskap.
vid höjd beredskap.
I de fall det anges särskilt gäller
I de fall det anges särskilt gäller
lagen även i verksamhet som lagen även i verksamhet som
bedrivs av någon annan än bedrivs av någon annan än
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighet.
prövningsverk.
När sådan behandling av personNär sådan behandling av personuppgifter som avses i första stycket uppgifter som avses i första stycket
utförs
av
Totalförsvarets utförs av Totalförsvarets plikt- och
rekryteringsmyndighet i egenskap prövningsverk i egenskap av
av vårdgivare inom hälso- och vårdgivare inom hälso- och
sjukvården
tillämpas sjukvården
tillämpas
patientdatalagen (2008:355).
patientdatalagen (2008:355).
5§
Totalförsvarets
rekryteringsTotalförsvarets
pliktoch
myndighet är personuppgifts- prövningsverk är personuppgiftsansvarig för den behandling av ansvarigt för den behandling av
personuppgifter som myndigheten personuppgifter som myndigheten
utför.
utför.
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En kommun, region eller statlig
myndighet som behandlar personuppgifter med stöd av denna lag
eller föreskrifter som har meddelats
i anslutning till lagen är
personuppgiftsansvarig för den
behandlingen.

En kommun, region eller statlig
myndighet som behandlar personuppgifter med stöd av denna lag
eller föreskrifter som har meddelats
i anslutning till lagen är
personuppgiftsansvarig för den
behandlingen.

6§
Personuppgifter i Totalförsvarets
Personuppgifter i Totalförsvarets
rekryteringsmyndighets
pliktoch
prövningsverks
verksamhet får behandlas om det är verksamhet får behandlas om det är
nödvändigt för att
nödvändigt för att
1. ta fram underlag för beslut om
1. ta fram underlag för beslut om
mönstring, inskrivning, krigs- mönstring, inskrivning, krigsplacering
eller
annat placering
eller
annat
ianspråktagande av personal till ianspråktagande av personal till
totalförsvaret,
totalförsvaret,
2. redovisa personal med upp2. redovisa personal med uppgifter inom totalförsvaret,
gifter inom totalförsvaret,
3. säkerställa att den registrerade
3. säkerställa att den registrerade
fortlöpande får ändamålsenlig fortlöpande får ändamålsenlig
utbildning och en lämplig placering utbildning och en lämplig placering
inom totalförsvaret,
inom totalförsvaret,
4. se till att den registrerade full4. se till att den registrerade fullgör sina skyldigheter i fråga om gör sina skyldigheter i fråga om
totalförsvarsplikten,
totalförsvarsplikten,
5. tillgodose den registrerades
5. tillgodose den registrerades
rättigheter och trygghet i egenskap rättigheter och trygghet i egenskap
av totalförsvarspliktig, och
av totalförsvarspliktig, och
6.
fullgöra
Totalförsvarets
6. fullgöra Totalförsvarets pliktrekryteringsmyndighets
service- och
prövningsverks
serviceskyldighet gentemot bemannings- skyldighet gentemot bemanningsansvariga
organ
inom ansvariga
organ
inom
totalförsvaret.
totalförsvaret.
8§
Känsliga personuppgifter enligt
Känsliga personuppgifter enligt
artikel 9.1 i Europaparlamentets artikel 9.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här (allmän dataskyddsförordning), här
benämnd
EU:s
dataskydds- benämnd
EU:s
dataskyddsförordning, får endast behandlas förordning, får endast behandlas
om det är absolut nödvändigt för de om det är absolut nödvändigt för de
ändamål som anges i 6 och 7 §§.
ändamål som anges i 6 och 7 §§.
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Känsliga personuppgifter får
även behandlas om det är absolut
nödvändigt vid en utredning om
den
totalförsvarspliktiges
personliga förhållanden som görs
enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt av någon
annan statlig myndighet än
Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet, en kommun eller
region.

Känsliga personuppgifter får
även behandlas om det är absolut
nödvändigt vid en utredning om
den
totalförsvarspliktiges
personliga förhållanden som görs
enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt av någon
annan statlig myndighet än
Totalförsvarets
pliktoch
prövningsverk, en kommun eller
region.

11 §
Tillgången till personuppgifter
Tillgången till personuppgifter
vid Totalförsvarets rekryterings- vid Totalförsvarets plikt- och
myndighet, en annan statlig prövningsverk, en annan statlig
myndighet, en kommun eller region myndighet, en kommun eller region
ska begränsas till vad varje anställd ska begränsas till vad varje anställd
behöver för att kunna fullgöra sina behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.
arbetsuppgifter.
Regeringen eller den myndighet
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer kan som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen meddela närmare regeringsformen meddela närmare
föreskrifter om hur tillgången till föreskrifter om hur tillgången till
personuppgifter ska begränsas.
personuppgifter ska begränsas.
12 §
Direktåtkomst
till
personDirektåtkomst
till
personuppgifter hos Totalförsvarets uppgifter hos Totalförsvarets pliktrekryteringsmyndighet får endast och prövningsverk får endast
medges Försvarsmakten och den medges Försvarsmakten och den
registrerade.
registrerade.
Den registrerade får endast ha
Den registrerade får endast ha
direktåtkomst till personuppgifter direktåtkomst till personuppgifter
som rör honom eller henne.
som rör honom eller henne.
Regeringen eller den myndighet
Regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer kan med regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
meddela ytterligare föreskrifter om meddela ytterligare föreskrifter om
begränsningar av direktåtkomsten begränsningar av direktåtkomsten
enligt första stycket och föreskrifter enligt första stycket och föreskrifter
om behörighet och säkerhet vid om behörighet och säkerhet vid
sådan åtkomst.
sådan åtkomst.
14 §
Försvarsmakten får föra in och
Försvarsmakten får föra in och
rätta personuppgifter om totalför- rätta personuppgifter om totalför18

svarspliktiga i Totalförsvarets
rekryteringsmyndighets
informationssystem.
Regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
meddela närmare föreskrifter om
Försvarsmaktens behandling av
personuppgifter
enligt
första
stycket och föreskrifter om
behörighet och säkerhet vid sådan
behandling.

svarspliktiga i Totalförsvarets
pliktoch
prövningsverks
informationssystem.
Regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
meddela närmare föreskrifter om
Försvarsmaktens behandling av
personuppgifter
enligt
första
stycket och föreskrifter om
behörighet och säkerhet vid sådan
behandling.

15 §
Personuppgifter ska avskiljas så
Personuppgifter ska avskiljas så
att tillgången till dem begränsas när att tillgången till dem begränsas när
de
inte
längre
behövs
i de
inte
längre
behövs
i
Totalförsvarets
rekryterings- Totalförsvarets
pliktoch
myndighets löpande verksamhet för prövningsverks löpande verksamde ändamål som anges i 6 §.
het för de ändamål som anges i 6 §.
Personuppgifter
om
totalPersonuppgifter
om
totalförsvarspliktiga
ska
avskiljas försvarspliktiga ska avskiljas senast
senast vid utgången av det vid utgången av det kalenderår då
kalenderår då den totalförsvars- den totalförsvarspliktige fyller
pliktige fyller 70 år, om inte den 70 år, om inte den totalförsvartotalförsvarspliktige därefter har en spliktige därefter har en uppgift
uppgift inom totalförsvaret vid höjd inom totalförsvaret vid höjd
beredskap.
beredskap.
Regeringen eller den myndighet
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer kan som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § med
stöd
av
8 kap. 7 §
regeringsformen
meddela regeringsformen
meddela
ytterligare föreskrifter om av- ytterligare föreskrifter om avskiljande av personuppgifter.
skiljande av personuppgifter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
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