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Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB); 

 

beslutade den 15 oktober 2010. 

 

 Försvarsmakten föreskriver följande. 

 

Inledande bestämmelser 

 

1 § Dessa föreskrifter gäller Försvarsmaktens personal när den tjänstgör för be-

vakning och för myndighetens militära personal när den tjänstgör för att upprätt-

hålla ordning. 

 

2 § Föreskrifter om användande av skjutvapen vid bevakning eller ordningstjänst 

finns i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom 

Försvarsmakten och i Försvarsmaktens föreskrifter (2010:7) om användande av 

skjutvapen vid vakttjänst m.m. inom Försvarsmakten. 

 

3 § I Försvarsmaktens skyddsföreskrifter (FFS 2010:5) finns föreskrifter som sär-

skilt gäller bevakning av skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). 

 

4 § I 10 kap. förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens 

personal finns föreskrifter om skyldighet för viss militär personal att ingripa mot 

underlydande för att upprätthålla ordningen. 
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Krav 

 

5 § Endast den som med godkänt resultat har avlagt teoretiskt och praktiskt prov i 

vakttjänst respektive ordningshållning, och som i övrigt är lämplig för uppgiften, 

får tjänstgöra för bevakning eller för att upprätthålla ordning. Proven ska uppfylla 

de krav som Försvarsmaktens högkvarter (Högkvarteret) har beslutat. 

 Första stycket tillämpas inte om ingripandet görs med stöd av 10 kap. förord-

ningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal. 

 

6 § Den som fullgör bevakningsuppgifter eller har till särskild uppgift att upprätt-

hålla ordningen i Försvarsmakten ska genomgå teoretisk och praktisk fortbildning 

i bevakningstjänst respektive ordningstjänst. 

 

7 § Den som har genomgått utbildning och har avlagt prov för skyddsvakt  

enligt 4 § Försvarsmaktens skyddsföreskrifter (FFS 2010:5) eller fortbildning 

enligt 5 § samma författning ska anses ha uppfyllt kraven för den som fullgör 

bevakningsuppgifter enligt 5 § respektive 6 §. 

 

8 § Utbildning inför prov som avses i 5 § eller fortbildning enligt 6 § ska genom-

föras enligt en utbildningsplan som har beslutats av Högkvarteret. Av utbild-

ningsplanen ska framgå vilka ämnesområden som utbildningen ska omfatta och 

antalet undervisningstimmar per ämnesområde. 

 Utbildningen ska ledas av en instruktör som med godkänt resultat har genom-

gått särskild instruktörsutbildning för bevakningstjänst eller ordningshållning. 

Instruktörsutbildningen ska genomföras enligt en utbildningsplan som Högkvarte-

ret har beslutat. 

 

9 § Högkvarteret får överlämna uppgifterna enligt 5, 6 och 8 §§ till en annan  

organisationsenhet i myndigheten. 
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Klädsel och utrustning 

 

10 § Militär personal ska under under tjänstgöring enligt 1 § bära uniform. Civil 

personal ska under tjänstgöring enligt 1 § bära civil tjänstedräkt. 

 Personalen får utrustas med batong, handfängsel och skjutvapen. 

 Chefen för en organisationsenhet får bestämma att personalen även ska utrus-

tas med andra vapen eller hund. 

 Endast vapen, handfängsel och hundar som tillhandahålls av Försvarsmakten 

får användas. 

 

Uppträdande 

 

11 § Personal enligt 1 § ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och respekt. 

 Tillsägelser och anvisningar ska ges klart och tydilgt. 

 

Våldsanvändning 

 

12 § Om rätt att bruka våld finns särskilda föreskrifter. 

 Personal enligt 1 § som uppträder i grupp eller avdelning under direkt ledning 

av en förman eller arbetsledare får dock använda våld endast på order av förman-

nen eller arbetsledaren. 

 Våld får användas utan en föregående order om situationen är sådan att en  

order inte hinner inväntas. 

 

Protokoll och rapportering 

 

13 § Har någon som tillhör personal enligt 1 § vidtagit en tvångsåtgärd eller an-

vänt våld mot en person, ska åtgärden antecknas i ett protokoll. I protokollet ska 

anges skälen för åtgärden och vad som har förekommit vid dess genomförande. 
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 Har en tvångsåtgärd vidtagits eller fängselbeläggning skett ska protokollet vi-

dare innehålla uppgift om när respektive åtgärd påbörjades och avslutades. 

 Protokollet ska skrivas under av den som har verkställt åtgärden. 

 

14 § Har någon som tillhör personal enligt 1 § vidtagit en tvångsåtgärd eller an-

vänt våld mot en person, ska händelsen, om den inte bedöms som ringa, snarast 

rapporteras till chefen för den organisationsenhet under vilken personalen lyder. 

 Chefen för organisationsenheten, eller den han eller hon bestämmer, ska rap-

portera händelsen till Högkvarteret. 

 

Tillträde till bevakningsobjekt 

 

15 § Personal som tjänstgör för bevakning får medge en person tillträde till ett 

bevakningsobjekt endast om personens behörighet har klarlagts. 

 

Organisationsenheternas bestämmelser för bevakning 

 

16 § Chef för organisationsenhet ska besluta hur bevakning ska utföras inom det 

egna verksamhetsområdet. 

 Beslutet ska dokumenteras i en bevakningsinstruktion. 

 

Undantag 

 

17 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning. 

 Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ärenden 

om undantag. 
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____________ 

 

 Denna författning träder i kraft den 1 december 2010. 

 Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:10) om 

vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB). 

 

 

 

Sverker Göranson 

 Stefan Ryding-Berg 

 

 


