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Försvarsmaktens föreskrifter om ledighet och fritid för 

totalförsvarspliktiga 

 

beslutade den 18 maj 2018. 

 

 Försvarsmakten föreskriver med stöd av 30 § förordningen (1995:649) om 

ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring följande. 

 

1 kap. Inledande bestämmelser 

 

1 § I denna författning finns Försvarsmaktens föreskrifter om ledighet och 

fritid för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt eller värnplikt i 

Försvarsmakten.  

 

2 § I denna författning avses med 

1. tjänstledighet: ledighet under en eller flera tjänstgöringsdagar, och 

2. övningsuppehåll: tjänstledighet som den totalförsvarspliktige inte 

behöver ansöka om. 

 

2 kap. Tjänstledighet 

 

1 § Ansökan om tjänstledighet ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om 

tid och ändamål med tjänstledigheten. 

 

2 § Den totalförsvarspliktige ska kunna styrka ändamålet med 

tjänstledigheten. 
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3 § Om den totalförsvarspliktiges ansökan om tjänstledighet avslås eller 

endast delvis beviljas ska beslutet motiveras skriftligen. 

Av beslutet ska framgå med vilket stöd i förordningen (1995:649) om 

ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring som det har 

fattats.  

Den totalförsvarspliktige ska underrättas om beslutet.  

 

4 § Av beslutet ska framgå  

1. att begäran om omprövning ska vara skriftlig, 

2. att den totalförsvarspliktige ska ange vilket beslut som ska omprövas och 

vilken ändring som begärs, och 

3. till vem skrivelsen med begäran om omprövning ska överlämnas eller 

skickas.  

 

5 § Försvarsmaktens produktionschef omprövar beslut om nekad eller delvis 

beviljad tjänstledighet efter begäran från totalförsvarspliktiga som fullgör 

grundutbildning eller repetitionsutbildning.  

För totalförsvarspliktiga som fullgör beredskaps- eller krigstjänstgöring 

fattar Försvarsmaktens insatschef sådana omprövningsbeslut.  

 

3 kap. Permission 

 

1 § Ansökan om permission ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid 

och ändamål med permissionen. 

 

2 § Den totalförsvarspliktige ska kunna styrka ändamålet med permissionen 

om den som beslutar i frågan anser att det är nödvändigt. 

 

3 § Om den totalförsvarspliktiges ansökan om permission avslås eller endast 

delvis beviljas ska beslutet motiveras skriftligen. Den totalförsvarspliktige ska 

underrättas om beslutet.  
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4 § Av beslutet ska framgå  

1. att begäran om omprövning ska vara skriftlig, 

2. att den totalförsvarspliktige ska ange vilket beslut som ska omprövas och 

vilken ändring som begärs, och, 

3. till vem skrivelsen med begäran om omprövning ska överlämnas eller 

skickas. 

 

4 kap. Övningsuppehåll 

 

1 § Försvarsmaktens produktionschef, eller den produktionschefen 

bestämmer, får besluta om övningsuppehåll för totalförsvarspliktiga som 

fullgör grundutbildning. I beslutet ska uppehållets längd och förläggning i tid 

anges. 

 

2 § Övningsuppehåll får sammanlagt uppgå till högst en tiondel av 

grundutbildningstiden. 

 

3 § Totalförsvarspliktiga som av beredskapsskäl tjänstgör under 

organisationsenhetens fastställda övningsuppehåll bör, antingen före eller 

efter tjänstgöringen, beredas lika lång sammanhängande ledighet som de 

totalförsvarspliktiga som inte fullgör sådan tjänstgöring. 

 

5 kap. Fritid 

 

1 § Av 25 § förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för 

totalförsvarspliktiga under tjänstgöring framgår att en totalförsvarspliktigs rätt 

att vistas på valfri plats under fritid får inskränkas under vissa förhållanden.  

Beslut om sådana inskränkningar fattas av förbandschef, eller den 

förbandschefen bestämmer.  
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6 kap. Undantag 

 

1 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna 

författning.  

Överbefälhavaren, eller den överbefälhavaren bestämmer, fattar beslut i 

ärenden om undantag. 

 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2018. 

 

 

 

Micael Bydén 

Carin Bratt 

 


