
1

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets  
föreskrifter och allmänna råd om förmåner till 
totalförsvarspliktiga under mönstring eller annan 
utredning om personliga förhållanden enligt  
2 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt;
beslutade den 28 juni 2017.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet föreskriver följande med stöd av 13 kap.  
1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

1 kap. Grundläggande bestämmelser
1 §	 Grundläggande	bestämmelser	om	förmåner	till	totalförsvarspliktiga	finns	i	 
8 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och i förordningen (1995:239) om 
förmåner till totalförsvarspliktiga.

2 kap. Resor

Grundläggande bestämmelser
1 §	 Bestämmelser	om	de	totalförsvarspliktigas	rätt	till	fria	resor	finns	i	3	kap.	
1–12 §§ förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

2 § Av 3 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga 
framgår att den som inställer sig till mönstring eller annan utredning har rätt till 
en fri resa till inställelseplatsen från den plats inom landet där han eller hon är 
folkbokförd eller vistas stadigvarande och rätt till en fri återresa.

Förutsättningar för att få fria resor
3 § En totalförsvarspliktig får fria resor endast om han eller hon
     1. reser med det färdmedel som har anvisats, eller 
     2. följer de beställningsrutiner och instruktioner som har lämnats.
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TRMFS 2017:3 Transportmedel
4 § Enligt 3 kap. 5 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarsplik-
tiga får annat allmänt kommunikationsmedel än det billigaste användas om det 
finns	särskilda	skäl.

Allmänna råd
Annat allmänt kommunikationsmedel än det billigaste kan användas om:
      A. Den totalförsvarspliktige vid resa inställelsedagen annars inte kan vara 
framme vid inställelsesplatsen i rätt tid.
      B. Den totalförsvarspliktige vid återresa inte kan nå sin bostadsort samma dag  
som utredningen slutar.

5 § Vid resa med allmänt kommunikationsmedel har en totalförsvarspliktig rätt 
till obligatorisk sittplatsbiljett i 2 klass.

6 § Ersättning för resekostnader ska betalas så snart som möjligt efter att  
mönstring eller annan utredning är avslutad. 

3 kap. Förplägnad

Grundläggande bestämmelser
1 § Bestämmelser om totalförsvarspliktigas rätt till fri förplägnad under  
inställelse	för	mönstring	eller	annan	utredning	finns	i	4	kap.1	§	förordningen	
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.
     Om den totalförsvarspliktige inte medges fri förplägnad har han eller hon rätt 
till kontant ersättning.
						Om	särskilda	skäl	finns,	får	måltidsersättning	också	betalas	vid	resa	till	och	
från mönstring eller annan utredning.  

Allmänna råd 
Vid	bedömningen	av	om	det	finns	särskilda	skäl	bör	man	beakta	restidens	längd	
samt när på dygnet som den totalförsvarspliktige reser. Måltidsersättning bör som 
regel betalas om restiden är längre än tio timmar. 

2 § Om fri förplägnad inte ges ska måltidsersättning betalas med 225 kronor per 
dag eller:
     45 kr för frukost
     90 kr för lunch
     90 kr för middag
      Om den totalförsvarspliktige har rätt till måltidsersättning vid resa till och från 
mönstring eller annan utredning är måltidsersättningen 51 kronor för enkel resa. 
     
Utbetalning av måltidsersättning  
3 § Måltidsersättning ska betalas så snart som möjligt efter att mönstring eller 
annan utredning är avslutad. 
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TRMFS 2017:34 kap. Inkvartering

Grundläggande bestämmelser
1 § Bestämmelser om totalförsvarspliktigas rätt till fri inkvartering under 
inställelse	för	mönstring	eller	annan	utredning	finns	i	4	kap.1	§	förordningen	
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.
     Om den totalförsvarspliktige inte ges fri inkvartering har han eller hon rätt  
till kontant ersättning.

2 § Om den totalförsvarspliktige inte givits fri inkvartering har han eller hon  
rätt till ersättning för skäliga styrkta kostnader.

Utbetalning av ersättning för inkvartering 
3 § Ersättning för inkvartering ska betalas så snart som möjligt efter att  
mönstring eller annan utredning är avslutad. 

5 kap. Överklagande
1 § Beslut om förmåner enligt dessa föreskrifter får enligt 12 kap. 2 § förord-
ningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga överklagas hos Statens 
överklagandenämnd.

____________
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2017. 

CHRISTINA MALM                                                                                                         
                                                              Jan Nyquist




