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beslutade den 28 juni 2017.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet föreskriver följande med stöd av 9 kap.
1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.

Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om inskränkningar i den personliga friheten
och skyldigheten för totalförsvarspliktiga att genomgå medicinska och psyko
logiska undersökningar finns i 5 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
2 § Av 14 kap. 1 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighets föreskrifter
(TRMFS 2017: 1) om totalförsvarsplikt framgår att en utbildningsansvarig
myndighet får besluta att en totalförsvarspliktig, som fullgör värnplikt eller
civilplikt vid myndigheten, är skyldig att genomgå drogtest på det sätt som är
föreskrivet i 5 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
3 § Av 5 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt framgår vilka prover
som får tas för att kontrollera att en totalförsvarspliktig inte är påverkad av
beroendeframkallande medel eller något sådant dopningsmedel som avses i 1 §
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara
som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
Med beroendeframkallande medel avses i denna författning alkohol och
narkotika.

Information till den totalförsvarspliktige
4 § Vid mönstringen ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet informera de
totalförsvarspliktiga om drogtestet och vad ett positivt testresultat kan innebära.
Utbildningsansvariga myndigheter ska ge motsvarande information i samband
med att den totalförsvarspliktige börjar sin tjänstgöring.
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Provtagning
5 § Myndigheter som ansvarar för utbildning av totalförsvarspliktiga ska
säkerställa att det finns rutiner för sådan provtagning som anges i 5 kap. 1 § lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt så att provtagningen sker på ett effektivt och
rättssäkert sätt.
6 § Provtagningen ska göras på ett sådant sätt att den totalförsvarspliktiges
integritet påverkas så litet som möjligt.
7 § Endast kvalitetssäkrade och godkända metoder för testning och analys av
resultat får användas vid provtagningen. Den utbildningsansvariga myndigheten
ska säkerställa att test görs i enlighet med Socialstyrelsens och SWEDAC:s råd,
riktlinjer och anvisningar för varje test.
8 § Den slutliga bedömningen av ett testresultat ska göras av läkare som har
särskild kompetens för detta och är fristående från totalförsvaret. Alkohol
utandningsprov får dock bedömas direkt av hälso och sjukvårdspersonalen vid
förbandet eller skolan.

Åtgärder vid positivt provresultat och om den totalförsvarspliktige
vägrar
9 § Den utbildningsansvariga myndigheten ska utreda om det kan antas att ett
positivt testresultat beror på en engångsföreteelse eller på missbruk eller
beroende.
Myndigheten ska även utreda om övriga omständigheter i ärendet kan ha
betydelse för den totalförsvarspliktiges fortsatta tjänstgöring.
10 § Om det positiva testresultatet kan antas bero på en engångsföreteelse bör den
totalförsvarspliktige fullgöra sin tjänstgöring om det inte finns särskilda skäl att
avbryta den.
11 § Vid konstaterat missbruk eller beroende ska den utbildningsansvariga
myndigheten bedöma om tjänstgöringen ska avbrytas eller om den kan fortsätta.
Om tjänstgöringen ska avbrytas ska myndigheten lämna ett beslutsunderlag
till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
Myndigheten ska även överväga om socialtjänsten i den totalförsvarspliktiges
hemkommun ska underrättas så att han eller hon får nödvändig vård och
rehabilitering. Om myndigheten bedömer att socialtjänsten bör underrättas men
den totalförsvarspliktige inte samtycker, ska myndigheten särskilt överväga om
det finns grund enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att ändå
underrätta socialtjänsten.
12 § Om den totalförsvarspliktige har vägrat att genomföra ett drogtest ska den
utbildningsansvariga myndigheten överväga om tjänstgöringen ska avbrytas.
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Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2017. Samtidigt upphävs
Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2007:2) om drogtestning av
totalförsvarspliktiga.

CHRISTINA MALM
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