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Totalförsvarets rekryteringsmyndighets  
föreskrifter om totalförsvarsplikt;
beslutade den 28 juni 2017.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet föreskriver följande med stöd av 9 kap. 1 § 
förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §	 Grundläggande	bestämmelser	om	totalförsvarsplikt	finns	i	lagen	(1994:1809)	
om totalförsvarsplikt och i förordningen (1995:238) om total försvarsplikt.
   
2 § Försvarsmakten har meddelat föreskrifter om utbildningarnas längd och 
genomförande när det gäller värnplikt och sådan civilplikt som ska fullgöras hos 
Försvarsmakten.

3 §	 Enligt	15	§	förordningen	(1999:1134)	om	belastningsregister	och	enligt	4	§	
förordningen (1999:1135) om misstankeregister får Totalförsvarets rekryterings-
myndighet ta del av uppgifter i registren som rör totalförsvarspliktiga.

2 kap. Underlag för beslut om inskrivning efter mönstring

Befattningskrav
1 § De utbildningsansvariga myndigheterna ska i samverkan med Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet fastställa de krav (befattningskrav) som de totalförsvars-
pliktiga ska uppfylla för att bli inskrivna till olika befattningar. 

2 § Bestämmelserna om befattningskrav ska tillämpas både vid inskrivning i 
samband med mönstring och vid ändring av inskrivningsbeslut. 

Underrättelse om utbildningsplatser 
3 § Den som vill få totalförsvarspliktiga inskrivna efter mönstring ska före den 
1 december varje år underrätta Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om hur 
många som ska skrivas in för värnplikt eller civilplikt och till vilka befattningar.   
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TRMFS 2017:1 Underrättelsen ska dessutom innehålla uppgifter om
1. vid vilka förband, skolor, myndigheter eller andra organisationer  

grund utbildningen huvudsakligen ska fullgöras, och
2. datum när grundutbildningen är planerad att börja.

4 § Om det är möjligt ska underrättelsen enligt 3 § omfatta planerna för de 
kommande 18 månaderna.
    Om planerna för utbildningsplatserna behöver ändras ska den som svarar för 
planeringen beakta de tidsgränser som är föreskrivna i 9 kap. Innebär ändringen 
nya utbildningsplatser eller nya befattningar ska Totalförsvarets rekryterings-
myndighet underrättas senast sex månader innan utbildningen börjar. 

Planering av mönstringen
5 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska planera mönstringen så att antalet 
mönstrande vid varje prövningsenhet blir proportionerligt i förhållande till antalet 
utbildningsplatser som ska bemannas.

3 kap. Vilka som ska kallas till mönstring

17-årsaviseringen
1 § Enligt 3 kap. 1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt ska 
Skatteverket före 15 januari varje år lämna uppgift till Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet om varje svensk medborgare som är folkbokförd i landet 
och som fyller 17 år under året. 

Ålder vid mönstringen
2 § En totalförsvarspliktig som omfattas av en avisering från Skatteverket ska 
kallas till mönstring under det kalenderår den totalförsvarspliktige fyller 18 
år. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får besluta om avvikelse från denna 
föreskrift.   
    Den som har två gymnasieår kvar det kalenderår han eller hon fyller 18 år kan 
kallas till mönstring året därpå. 
    Den som inte har mönstrat före det kalenderår han eller hon fyller 20 år ska inte 
kallas till mönstring, om han eller hon inte särskilt begär detta och särskilda skäl 
föreligger.

Undantag från mönstring för dem som aviserats av myndigheter m.m.
3 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska inte kalla en totalförsvarspliktig 
till mönstring om den totalförsvarspliktige

1. omfattas av en avisering från en kommun, ett landsting eller en enskild 
vårdinrättning	enligt	2	kap.	4	§	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt,

2. omfattas av en avisering från Statens institutionsstyrelse eller andra vård-
inrättningar, Försäkringskassan eller Kriminalvården enligt 3 kap. 5–7 §§ 
förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt,

3.	 även	är	medborgare	i	en	annan	stat	än	Sverige	och	bestämmelserna	i	4	
kap. 3 § lagen om totalförsvarsplikt är tillämpliga, eller
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TRMFS 2017:14.	 är	eller	avser	att	bli	medlem	i	sekten	Jehovas	vittnen	och	har	fått	ett	beslut	
enligt	10	kap.	8	§	2	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt.

      En totalförsvarspliktig som bor utomlands ska inte kallas till mönstring om 
inte den totalförsvarspliktige särskilt begär det. En grundläggande förutsättning 
för	att	bli	kallad	är	att	den	totalförsvarspliktige	har	god	hälsa	och	avser	att	flytta	
till Sverige innan en eventuell grundutbildning börjar.

Kallelse till mönstring efter utredning
4 §	 Enligt	4	kap.	1	§	förordningen	(1995:238)	om	totalförsvarsplikt	ska	Total-
försvarets rekryteringsmyndighet kalla de totalförsvarspliktiga till mönstring som 
myndigheten bedömer har förutsättningar att skrivas in enligt 3 kap. 1 § lagen 
(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt	och	som	i	övrigt	kan	antas	komma	i	fråga	för	
sådan inskrivning.

5 § En totalförsvarspliktig som är skyldig att mönstra ska på begäran av Total-
försvarets rekryteringsmyndighet lämna fullständiga och sanningsenliga uppgifter 
i det webbaserade frågeformulär som den totalförsvarspliktige ska besvara.
					Formulärets	innehåll	är	grundat	på	2	kap.	1	§	lagen	(1994:1809)	om	total-
försvarsplikt och omfattar uppgifter om hälsotillstånd, utbildning, arbete och 
personliga förhållanden i övrigt.
    Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska informera den totalförsvarspliktige 
om skyldigheten att lämna uppgifterna och att uppgifterna kommer att registreras 
i myndighetens informationssystem.

6 § När Totalförsvarets rekryteringsmyndighet avgör vilka totalförsvarspliktiga 
som ska kallas till mönstring ska myndigheten grunda avgörandet på en samlad 
bedömning av de uppgifter som den totalförsvarspliktige har lämnat i fråge-
formuläret. 

7 § De totalförsvarspliktiga som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedömer 
är lämpliga att mönstra ska delas in i två grupper utifrån de uppgifter som de har 
lämnat i beredskapsunderlaget. I den ena gruppen ingår de som ska kallas till 
mönstring och i den andra gruppen ingår de som kan bli kallade till mönstring 
(reserver).
     Reserverna får inte stå kvar som reserver längre än sex månader efter att de 
fick	beskedet	att	de	kan	bli	kallade	till	mönstring.	Detta	ska	framgå	av	ett	besked	
från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet till de totalförsvarspliktiga.
     Även de totalförsvarspliktiga som kommer att kallas till mönstring ska få ett 
besked om detta från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
    De reserver som inte har kallats till mönstring inom sex månader kommer att få 
besked om att de inte längre är aktuella för mönstring.
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TRMFS 2017:1 4 kap. Mönstring

Grundläggande bestämmelser om mönstring
1 §	 Bestämmelser	om	mönstring	finns	i	2	kap.	1–5	§§	lagen	(1994:1809)	om	
totalförsvarsplikt	och	i	4	kap.	1	och	2	§§	förordningen	(1995:238)	om	totalför-
svarsplikt.

2 § Mönstringen syftar till att utreda om den totalförsvarspliktige är lämpad att 
skrivas in för värnplikt eller civilplikt med en grundutbildning som är längre än  
60 dagar.
    
Om mönstringsort samt utflyttad mönstring och förmönstring
3 § Mönstringen genomförs vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighets 
prövningsenheter om inte myndigheten har bestämt annat.
					En	mönstring	som	genomförs	på	annan	ort	(utflyttad	mönstring)	ska	omfatta	
samtliga utredningsmoment eller enbart vissa utredningsmoment (förmönstring). 
Utredningsmomenten	vid	utflyttad	mönstring	och	förmönstring	ska	genomföras	
med samma metoder och ha samma kvalitet som när mönstringen genomförs vid 
myndighetens prövningsenheter.
    En förmönstring ska visa vilka totalförsvarspliktiga som ska fullfölja mönst-
ringen vid en prövningsenhet. Totalförsvarspliktiga som efter förmönstringen inte 
går vidare till mönstring vid en prövningsenhet ska få ett beslut enligt 5 kap. 1 §.

Kallelse till mönstring
4 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får inte utfärda kallelsen till mönst-
ring senare än en månad före dagen för inställelsen. Kallelsen får sändas senare 
om	det	finns	särskilda	skäl	eller	om	den	totalförsvarspliktige	medger	det.
     I samband med kallelsen ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet infor-
mera den totalförsvarspliktige om syftet med mönstringen och om rättigheter och 
skyldigheter.

Hinder för inställelse
5 § En totalförsvarspliktig som tagit emot kallelsen till mönstring ska enligt  
2	kap.	5	§	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt	anmäla	till	Totalförsvarets	
rekryteringsmyndighet om han eller hon är förhindrad att inställa sig enligt kallel-
sen. Myndigheten ska underrätta den totalförsvarspliktige om hindret är ett giltigt 
skäl att inte inställa sig.

6 § En totalförsvarspliktig som tagit del av kallelsen till mönstring men ute blivit 
utan giltigt skäl ska anmälas till åklagarmyndigheten enligt föreskrifterna i 7 kap. 
4	§	förordningen	(1995:238)	om	totalförsvarsplikt.

Medicinska och psykologiska undersökningar
7 § Den totalförsvarspliktige ska genomgå en medicinsk och psykologisk 
undersökning i den omfattning som behövs för att Totalförsvarets rekryterings-
myndighet ska kunna bedöma den totalförsvarspliktiges förmåga (tjänstbarhet) att 
fullgöra värnplikt eller civilplikt med grundutbildning som är längre än 60 dagar.
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TRMFS 2017:1    Tjänstbarheten ska bedömas av läkare och psykolog med utgångspunkt i resul-
taten från testerna och undersökningarna enligt 8 och 9 §§.

8 § För att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska kunna bedöma den total-
försvarspliktiges tjänstbarhet enligt 7 § ska den totalförsvarspliktige genomgå en 
medicinsk undersökning som omfattar 

1. en upptagning av den totalförsvarspliktiges sjukdomshistoria med 
utgångspunkt i de uppgifter han eller hon lämnar i en hälsodeklaration,

2. en medicinsk förundersökning,
3. fysiologiska tester och undersökningar, och
4.	 en	läkarundersökning.

   För att kunna skrivas in på vissa befattningar krävs att den totalförsvarspliktige 
genomgår fördjupade eller särskilda tester, prov och bedömningar förutom de som 
anges i första stycket.

9 § För att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska kunna bedöma den total-
försvarspliktiges tjänstbarhet enligt 7 § ska den totalförsvarspliktige genomgå en 
psykologisk undersökning som omfattar 

1. begåvningstester och andra tester,
2. en psykologintervju,
3. bedömning av social förmåga och andra psykologiska förutsättningar, och
4.	 en	sammanställning	av	intressen	och	önskemål.

  Om den totalförsvarspliktige har uppnått medelvärde eller högre vid begåvnings-
testerna ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet även bedöma hans eller hennes 
ledarförmåga.

10 § Vissa giltighets- och spärrtider gäller för de medicinska och psykologiska 
undersökningar, tester och bedömningar som Totalförsvarets rekryterings-
myndighet gör vid mönstringen. Giltighetstiden anger hur länge de uppmätta 
värdena gäller. Spärrtiden anger hur lång tid som måste gå innan en ny prövning 
kan göras. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet fastställer giltighets- och  
spärrtiderna i samverkan med Försvarsmakten i ett särskilt beslut. 

Information om alternativa befattningar och dokumentation av intresse
11 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska informera den totalförsvars-
pliktige om lämpliga utbildningsbefattningar. Informationen ska grundas på 
mönstringsresultaten. 
     Den totalförsvarspliktige ska informeras om utbildningsorterna och om  
utbildningarnas längd, innehåll och genomförande på ett sådant sätt att den  
totalförsvarspliktige kan medverka i bedömningen av vad som är lämpligt för 
honom eller henne.

12 § Den totalförsvarspliktiges intresse för värnplikt eller civilplikt och intresse 
för en anställning i Försvarsmakten ska dokumenteras. Även andra intressen som 
har betydelse för inskrivningen ska dokumenteras.
      Om den totalförsvarspliktige har särskilda önskemål om inskrivningen ska de 
önskemålen dokumenteras.
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TRMFS 2017:1 Uppgifter från polisregister och medgivande till säkerhetsprövning
13 § Under mönstringen ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet informera den 
totalförsvarspliktige om de kontroller myndigheten gör genom Polismyndighetens 
register.
    Om den totalförsvarspliktige är aktuell för inskrivning på en befattning som är 
placerad i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska den totalför-
svarspliktige tillfrågas om han eller hon medger säkerhetsprövning.

5 kap. Beslut och besked efter mönstring

Inte skyldig att fullgöra lång grundutbildning
1 § Den som vid mönstringen inte uppnått de prövningsresultat som krävs för 
att bli inskriven till den befattning som har de lägsta befattningskraven, ska få ett 
beslut	enligt	3	kap.	3	§	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt	att	han	eller	hon	
inte är skyldig att fullgöra värnplikt eller civilplikt med en grundutbildning som är 
längre än 60 dagar.

Besked om preliminär inskrivning
2 § Den som uppfyller kraven för inskrivning för värnplikt eller civilplikt med 
en grundutbildning längre än 60 dagar och inte omfattas av bestämmelserna i  
6 kap. 8 § ska efter mönstringen få ett besked om vilken inskrivning han eller hon 
sannolikt kommer att få (besked om preliminär inskrivning).

3 § Ett besked om preliminär inskrivning ska innehålla uppgift om
1. befattning,
2. förband, skola, myndighet eller annan organisation där grundutbildningen 

huvudsakligen ska genomföras,
3. grundutbildningens längd, och
4.	 datum	när	grundutbildningen	är	planerad	att	börja.

   Beskedet om preliminär inskrivning får innehålla högst två alternativa befatt-
ningar. 

4 § I anslutning till beskedet om preliminär inskrivning ska den totalförsvars-
pliktige få skriftlig och muntlig information om att den preliminära inskrivningen 
endast är en prognos. 
    Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska även informera om att innehållet i 
det kommande inskrivningsbeslutet kan bli ett annat än vad som anges i beskedet 
eftersom den totalförsvarspliktiges mönstringsresultat kommer att jämföras med 
andra totalförsvarspliktigas mönstringsresultat.

6 kap. Beslut om inskrivning

Grundläggande bestämmelser om inskrivning
1 §	 Bestämmelser	om	inskrivning	finns	i	3	kap.	1-11	§§	lagen	(1994:1809)	om	
totalförsvarsplikt	och	i	4	kap.	3,	4	och	6	§§	förordningen	(1995:238)	om	total-
försvarsplikt.
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TRMFS 2017:1Utgångspunkter för inskrivning
2 §	 Enligt	3	kap.	2	§	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt	ska	de	som	är	bäst	
lämpade skrivas in för tjänstgöring. 
   Vid bedömningen av vilka totalförsvarspliktiga som är bäst lämpade ska den 
primära utgångspunkten vara den totalförsvarspliktiges mönstringsresultat i  
förhållande till befattningskraven. Den totalförsvarspliktiges intresse, motivation 
och vilja att bli inskriven för tjänstgöring ska också vägas in i bedömningen.

Beslut om inskrivning efter urval
3 § Huvudregeln är att inskrivning för tjänstgöring ska ske genom urval. Det 
innebär att de totalförsvarspliktiga rangordnas utifrån sina mönstringsresultat och 
jämförs med varandra, 

4 §	 Om	Totalförsvarets	rekryteringsmyndighet	bedömer	att	två	eller	flera	total-
försvarspliktiga har likvärdiga mönstringsresultat ska myndigheten skriva in den 
som bedöms mest motiverad för en anställning i Försvarsmakten.

5 § De totalförsvarspliktiga som inte skrivs in för tjänstgöring efter urvalet ska 
skrivas in i utbildningsreserven.
   Beslutet om inskrivning i utbildningsreserven ska innehålla uppgift om vilken 
befattningsgrupp den totalförsvarspliktige tillhör.

Beslut om inskrivning utan urval
6 § En totalförsvarspliktig kan skrivas in för tjänstgöring utan urval om

1. den totalförsvarspliktige är lämpad att skrivas in för en grundutbildning 
som syftar till en placering i Hemvärnet,

2. den aktuella utbildningsplatsen annars inte kan bemannas eftersom nästa 
urvalstillfälle ligger för långt fram i tiden, 

3. det gäller befattningar som är avsedda för de som har anmält intresse för 
en anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman i Försvarsmakten.

Beslut om inskrivning i utbildningsreserven
7 § En totalförsvarspliktig kan skrivas in i utbildningsreserven utan urval om

1. den totalförsvarspliktige har rätt att vara vapenfri men inte kan skrivas in 
för civilplikt,

2. det är uppenbart att den totalförsvarspliktige inte kommer att skrivas in till 
tjänstgöring vid ett urval enligt 3-5 §§, 

3. den totalförsvarspliktige har särskilda önskemål om inskrivning till viss 
befattning och önskemålet inte kan tillgodoses vid mönstringstillfället.

Beslut om inskrivning för tjänstgöring
8 § Beslutet om inskrivning för tjänstgöring (inskrivningsbeslutet) ska innehålla 
uppgift om

1. befattning,
2. förband, skola, myndighet eller annan organisation där grundutbildningen 

huvudsakligen ska genomföras,
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TRMFS 2017:1 3. grundutbildningens längd, och
4.	 datum	när	grundutbildningen	är	planerad	att	börja.

7 kap. Annan utredning än mönstring

Grundläggande bestämmelser om annan utredning än mönstring
1 §	 Bestämmelser	om	annan	utredning	än	mönstring	finns	i	2	kap.	1	och	5	§§	
lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt.

2 §	 Av	4	kap.	5	§	förordningen	(1995:238)	om	totalförsvarsplikt	framgår	vilka	
myndigheter som får genomföra annan utredning.  

Utredningen
3 § Annan utredning får göras för att fastställa en totalförsvarspliktigs förutsätt-
ningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt, men utredningen behöver inte leda till 
inskrivning.
   
4 § Beroende på syftet med annan utredning kan den vara mer eller mindre  
ingående, men medicinska och psykologiska undersökningar får göras bara om 
den totalförsvarspliktige samtycker till det. 

5 § Annan utredning kan göras skriftligt, per telefon eller genom att den total-
försvarspliktige inställer sig personligen.   

6 § Den myndighet som genomför annan utredning bestämmer vilka utredningar 
och undersökningar som ska göras.

Kallelse
7 § Kallelse till personlig inställelse får inte utfärdas senare än en månad före 
dagen för inställelsen om inte den totalförsvarspliktige medger det.

Information till den totalförsvarspliktige i samband med annan utredning
8 § Den myndighet som genomför annan utredning ska informera den total-
försvarspliktige om hur utredningen går till och att utredningen inte behöver leda 
till en inskrivning.

Resultaten från annan utredning
9 § När utredningen är avslutad ska den totalförsvarspliktige få skriftlig  
information om sina resultat. 

Beslut om avskrivning
10 § Har en totalförsvarspliktig varit föremål för annan utredning men inte ska 
skrivas in ska ärendet avskrivas från fortsatt handläggning.
    Den totalförsvarspliktige ska underrättas om avskrivningsbeslutet.
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TRMFS 2017:1Underlag för inskrivning till kort civilplikt
11 § Har en annan myndighet än Totalförsvarets rekryteringsmyndighet gjort 
utredningen ska den myndigheten skicka kopior av handlingarna i utredningen till 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet tillsammans med en begäran om inskriv-
ning av den totalförsvarspliktige.

8 kap. Rätt att vara vapenfri
1 §	 Bestämmelser	om	rätt	att	vara	vapenfri	finns	i	3	kap.	16–22	§§	lagen	
(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt.

2 § Ansökan om rätt att vara vapenfri ska göras på den blankett som Total-
försvarets rekryteringsmyndighet har fastställt.

3 § Den som ansöker om rätt att vara vapenfri under pågående utbildning ska 
lämna ansökan till den utbildningsansvariga myndigheten som ska kontrollera att 
ansökan är fullständigt ifylld. Därefter ska den snarast sändas till Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet.

4 § Bestämmelser om att en ansökan inte får avslås utan att sökanden har fått 
tillfälle	att	muntligt	lämna	uppgifter	finns	i	3	kap.	20	§	lagen	(1994:1809)	om	
totalförsvarsplikt.

5 § Bestämmelser om uppskov för en totalförsvarspliktig som har ansökt om rätt 
att	vara	vapenfri	finns	i	5	kap.	9	§	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt.

6 § Bestämmelser om avbrott för en totalförsvarspliktig som har ansökt om rätt 
att	vara	vapenfri	finns	i	5	kap.	13	§	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt.

9 kap. Inkallelse till utbildning
1 §	 Bestämmelser	om	inkallelse	till	utbildning	finns	i	5	kap.	6	och	7	§§	lagen	
(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt	och	i	5	kap.	1,	2	och	4	§§	förordningen	
(1995:238) om totalförsvarsplikt.

Underlag för kallelse till repetitionsutbildning
2 § Den som vill få totalförsvarspliktiga inkallade för repetitionsutbildning 
ska underrätta Totalförsvarets rekryteringsmyndighet senast åtta månader före 
utbildningens början, om inte myndigheten bestämmer annat i varje särskilt fall. 
Av underrättelsen ska det framgå när utbildningen ska börja och sluta och var den 
totalförsvarspliktige ska inställa sig.
    
Tidpunkt för kallelsen
3 § Om det är möjligt bör Totalförsvarets rekryteringsmyndighet sända kallelse 
till utbildning minst sex månader före utbildningens början och inte senare än en 
månad	innan	utbildningen	börjar.	Kallelsen	får	sändas	senare	om	det	finns	sär-
skilda skäl eller om den totalförsvarspliktige medger det.
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4 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får inte upphäva en kallelse till 
utbildning	senare	än	tre	månader	före	utbildningens	början	om	det	inte	finns	
särskilda skäl eller om den totalförsvarspliktige tillåter att den upphävs senare.

10 kap. Utebliven inställelse och hämtning till grundutbildning

Underrättelse till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1 § De utbildningsansvariga myndigheterna ska underrätta Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet om vilka totalförsvarspliktiga som inte har inställt sig till 
grundutbildningen.

Hämtning
2 §	 Bestämmelser	om	hämtning	till	mönstring	och	tjänstgöring	finns	i	10	kap.	 
6	§	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt.

3 § De utbildningsansvariga myndigheterna får besluta att en totalförsvarspliktig 
ska hämtas om han eller hon utan giltigt skäl uteblir från en grundutbildning som 
är längre än 60 dagar.

11 kap. Behörighet att besluta om avbrott
1 §	 Bestämmelser	om	avbrott	finns	i	5	kap.	12–16	§§	lagen	(1994:1809)	om	
totalförsvarsplikt och i 5 kap. 5, 7 och 8 §§ förordningen (1995:238) om total-
försvarsplikt.

2 § De utbildningsansvariga myndigheterna får besluta att utbildningen för en 
totalförsvarspliktig ska avbrytas

1.	 vid	frånvaro	enligt	5	kap.	12	§	1	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt,
2. vid tillfälligt nedsatt fysisk eller psykisk prestationsförmåga enligt 5 kap. 

12	§	2	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt,	och
3.	 vid	vägran	enligt	5	kap.	13	§	2	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt.					

   Innan utbildningsansvariga myndigheter beslutar enligt andra punkten ska de 
inhämta ett utlåtande från en läkare.
   Anser läkaren att det är oklart om den nedsatta prestationsförmågan är tillfällig 
eller om läkaren anser att nedsättningen är bestående ska ärendet överlämnas till 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för fortsatt handläggning.

3 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet beslutar i ärenden som gäller att  
avbryta utbildningen för en totalförsvarspliktig som ansökt om rätt att vara  
vapenfri	med	stöd	av	5	kap.	13	§	1	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt.	
    Den utbildningsansvariga myndigheten ska överlämna det underlag som  
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet behöver för att bedöma ärendet.

4 § Om en utbildningsansvarig myndighet har beslutat om avbrott ska en  
kopia av beslutet och övriga handlingar i ärendet skickas till Totalförsvarets  
rekryteringsmyndighet.
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1 §	 Bestämmelser	om	brott	mot	totalförsvarsplikten	m.m.	finns	i	10	kap	1–5	§§	
lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt	och	i	7	kap.	1,	2,	4	och	5	§§	förordningen	
(1995:238)	om	totalförsvarsplikt	och	om	vite	i	10	kap.	7	§	lagen	(1994:1809)	om	
totalförsvarsplikt.

2 § Om en totalförsvarspliktig har anmälts till åtal för ett brott enligt 10 kap. 2 
eller	4	§	lagen	(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt	ska	en	kopia	av	anmälan	och	
övriga handlingar i ärendet sändas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

13 kap. Behörighet att besluta om ändring av inskrivningsbeslut
1 §	 Bestämmelser	om	ändring	av	ett	inskrivningsbeslut	finns	i	3	kap.	9	§	lagen	
(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt	och	i	5	kap.	7	§	förordningen	(1995:238)	om	
totalförsvarsplikt.

2 § De utbildningsansvariga myndigheterna får under pågående grundutbildning 
ändra ett beslut om inskrivning om ändringen innebär byte av befattning inom 
myndigheten. När beslutet ändras ska föreskriften om befattningskrav i 2 kap. 2 § 
tillämpas.
   Om ändringen av beslutet innebär ändrad utbildningsort eller ändrad utbild-
ningslängd och den totalförsvarspliktige skriftligen motsätter sig ändringen ska 
ärendet överlämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för fortsatt hand-
läggning.

3 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska besluta om inskrivningen ska änd-
ras från värnplikt till civilplikt eller från civilplikt till värnplikt. Detsamma gäller 
för ärenden som inte omfattas av föreskrifterna i 2 § första stycket.

4 § Om en utbildningsansvarig myndighet bedömer att ett inskrivningsbeslut bör 
ändras ska myndigheten utreda samtliga omständigheter i ärendet.
    Den totalförsvarspliktige ska få möjlighet att ta del av utredningen och kunna 
lämna muntliga eller skriftliga synpunkter. Framför den totalförsvarspliktige 
muntliga synpunkter ska dessa antecknas och anteckningen ska godkännas skrift-
ligt av honom eller henne eller dokumenteras med en tjänsteanteckning.
    Det ska framgå av handlingarna om den totalförsvarspliktige godtar eller mot-
sätter sig ändringen av inskrivningsbeslutet.

5 § Om en utbildningsansvarig myndighet har ändrat ett inskrivningsbeslut ska 
en kopia av beslutet och övriga handlingar i ärendet skickas till Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet.
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TRMFS 2017:1 14 kap. Behörighet att besluta om vissa medicinska och psykologiska 
undersökningar samt om drogtest
1 § En utbildningsansvarig myndighet får besluta att en totalförsvarspliktig, som 
fullgör värnplikt eller civilplikt vid myndigheten, är skyldig att genomgå

1. de medicinska och psykologiska undersökningar som krävs för att utreda 
hans eller hennes förutsättningar att tjänstgöra, och

2.	 drogtest	på	det	sätt	som	är	föreskrivet	i	5	kap.	1	§	lagen	(1994:1809)	om	
totalförsvarsplikt.

2 §	 Bestämmelser	om	drogtester	finns	i	Totalförsvarets	rekryteringsmyndighets	
föreskrifter	(TRMFS	2017:4)	om	drogtestning	av	totalförsvarspliktiga.

15 kap. Medlemmar i sekten Jehovas vittnen
1 §	 Bestämmelser	om	sekten	Jehovas	vittnen	finns	i	7	kap.	3	§	förordningen	
(1995:238) om totalförsvarsplikt.

2 § Om en totalförsvarspliktig kan visa att han eller hon är medlem eller avser att 
bli medlem i Jehovas vittnen och inte kommer att fullgöra värnplikt eller civilplikt 
ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet besluta att inte kalla den totalförsvars-
pliktige till mönstring eller till värnplikt eller civilplikt.

16 kap. Information efter utbildningen

Information till den totalförsvarspliktige
1 § Innan grundutbildningen avslutas ska den som svarar för utbildningen 
informera den totalförsvarspliktige om att han eller hon enligt 7 kap. 1 § lagen 
(1994:1809)	om	totalförsvarsplikt	är	skyldig	att	

1. se till att inom rimlig tid kunna nås av postförsändelser från Total-
försvarets rekryteringsmyndighet,

2. efter uppmaning bekräfta mottagandet av kallelser till utredning,  
inkallelser till tjänstgöring och beslut om krigsplacering och ta del av 
innehållet i sådana handlingar, samt

3. ta emot, väl förvara och efter uppmaning återlämna handlingar och  
utrustning som rör tjänstgöring inom totalförsvaret.

Underrättelse till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
2 § Den som svarar för totalförsvarspliktigas utbildning ska snarast efter  
utbildningens slut underrätta Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om vilka som 
fullgjort utbildningen.
   Dessa uppgifter ska framgå för varje totalförsvarspliktig 

1. vitsord eller betyg,
2. förvärvade färdigheter,
3. antal fullgjorda dagar, och
4.	 förslag	till	krigsplacering.
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_____________________
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2017. Samtidigt upphävs  
Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2007:1) om totalförsvarsplikt.

CHRISTINA MALM                                                                                                                           
                                                                       Jan Nyquist








