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Försvarsmaktens interna bestämmelser om ungdomsverksamhet inom
Försvarsmakten;
beslutade den 13 december 1996.
Försvarsmakten föreskriver följande.
Inledande bestämmelser
1§
Dessa bestämmelser gäller den ungdomsverksamhet som bedrivs inom
Försvarsmakten. Sådan ungdomsverksamhet skall omfatta försvarsupplysning,
yrkesinformation, utbildning och vissa fritidsaktiviteter.
Ungdomsverksamhetens inriktning
2§
Försvarsmakten skall bedriva ungdomsverksamhet genom att anordna
kurser och läger för ungdomar och där förmedla information om
totalförsvaret och Försvarsmaktens uppgifter i stort, om den militära
personalens yrkesmiljö, om värnplikten samt den frivilliga
försvarsverksamheten.
Ungdomarna skall beredas en god gruppgemenskap och meningsfylld
fritidssysselsättning.
Antagning till ungdomsverksamhet
3§
Försvarsmaktens ungdomsverksamhet skall bedrivas för ungdomar som
har fyllt 15 år och till och med det kalenderår de fyller 20 år. Den
som har påbörjat sin grundutbildning som värnpliktig eller som har
tecknat ett hemvärnskontrakt eller ett frivilligavtal får inte antas
till ungdomsverksamheten.
4§
Antagning till ungdomsverksamheten sker efter ansökan.
Den som vid ansökningstillfället inte har fyllt 18 år får inte antas
utan vårdnadshavares medgivande.
Vid antagning skall beaktas att det finns ett behov av att både flickor
och pojkar deltar i verksamheten och att ungdomar från hela landet
deltar. Detta gäller även ungdomar som är utländska medborgare och

som är bosatta i Sverige.
Genomförande
5§
Ungdomsverksamheten skall bedrivas genom utbildning på hemorten,
genom veckoslutskurser eller genom centralt organiserade lägerkurser.
Verksamheten skall i första hand förläggas till militära förband och
skolor m.m. Den skall bedrivas under ordnade former utan att efterlikna
en militär grundutbildning. Den skall dock bedrivas i överensstämmelse
med de säkerhetsföreskrifter som gäller inom Försvarsmakten.
Utbildning
6§
Skjututbildning med gevär får genomföras endast med den som har
fyllt 15 år. Skjututbildning med automatvapen får genomföras endast
med den som har fyllt 17 år.
Utbildningsmoment i strid får genomföras endast med den som har fyllt
18 år. Sådan utbildning skall dock som regel inte ingå i verksamheten.
Vapen får inte tilldelas för enskild förvaring eller enskilt nyttjande.
Instruktörer
7§
Endast den som har visat en allmän lämplighet samt förmåga att ta
hand om ungdomar får utses till kurschef eller instruktör.
Kurschefer och instruktörer skall ha erforderlig kunskap om gällande
säkerhetsföreskrifter och om hur dessa skall tillämpas i den verksamhet
som bedrivs.
Utrustning
8§
Ungdomarna får låna och bära överdrags- eller skyddsklädsel. Sådan
klädsel får inte bäras på fritid utanför ett militärt område eller ett
övningsområde. Vid enskild förflyttning mellan bostad och övningsplats
får överdrags- eller skyddsklädsel bäras om det finns skäl för det.
Ansvar för ungdomsverksamhet
9§
Cheferna för armé-, marin- och flygvapenledningarna ansvarar inom
sina verksamhetsområden för planläggning, genomförande och uppföljning
av ungdomsverksamheten.

Samverkan med frivilliga försvarsorganisationer
10 §
Cheferna för armé-, marin- och flygvapenledningarna får
överenskomma med en frivillig försvarsorganisation om att den skall
genomföra ungdomsverksamhet för Försvarsmakten.
Bemyndigande
11 §
Cheferna för armé-, marin- och flygvapenledningarna får besluta
de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna
författning.
Denna författning träder i kraft den 1 januari 1997.
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