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2005-11-24

Försvarsmaktens interna bestämmelser om Försvarsmaktens personalansvarsnämnd;

beslutade den 17 november 2005.

Försvarsmakten föreskriver följande.

Ledamöter och ersättare

1 § Försvarsmaktens personalansvarsnämnd består, förutom av överbefälhavaren eller den han sätter i sitt ställe samt chefsjuristen och personaldirektören i Högkvarteret, av en ledamot med erfarenhet som förbandschef samt tre
personalföreträdare.

2 § För ledamöterna utses personliga ersättare.

3 § Ledamöter och ersättare utses och entledigas av överbefälhavaren.
Personalföreträdarna utses och entledigas av överbefälhavaren efter förslag av
respektive arbetstagarorganisation.

Kansli m.m.

4 § Juridiska enheten vid Högkvarteret utgör Försvarsmaktens personalansvarsnämnds kansli.
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5 § Chefen för juridiska enheten utser föredragande i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.
Chefen för juridiska enheten eller den han utser företräder nämnden i fråga
om förberedande åtgärder enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning, lagen (1994:261) om fullmaktsanställning och lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Chefen för juridiska enheten eller den han utser företräder nämnden i överläggningar med arbetstagare eller arbetstagarorganisation i ärenden som ankommer på nämnden.

Sammanträden

6 § Försvarsmaktens personalansvarsnämnd sammanträder efter kallelse av
ordföranden.

Anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd

7 § Ärenden som skall avgöras av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd tas
upp av nämnden efter anmälan av chefen för den organisationsenhet där den
anmälde tjänstgör.
Anmälan avseende personal som tjänstgör vid Försvarsmaktens högkvarter
skall göras av chefen för Högkvarteret, utom såvitt avser personal som tjänstgör vid militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och personal som tjänstgör
i utlandsstyrkan. Anmälan avseende personalen vid militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten skall göras av chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Anmälan avseende personalen i utlandsstyrkan skall göras av den
operative chefen.

Sida 2

FIB 2005:4

Anmälan avseende personal med överstes, överstes av 1. graden, brigadgenerals, kommendörs, kommendörs av 1. graden eller flottiljamirals tjänsteställning skall dock göras av överbefälhavaren.

8 § Chefen för juridiska enheten får göra anmälan i ärenden som skall avgöras
av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Detta gäller dock inte personal
med överstes, överstes av 1. graden, brigadgenerals, kommendörs, kommendörs av 1. graden eller flottiljamirals tjänsteställning.

9 § En anmälan enligt 7 eller 8 § skall innefatta erforderlig utredning i ärendet,
yttrande med förslag till påföljd för den anmälde samt en motivering till förslaget.
Är den anmälde placerad tills vidare vid en annan organisationsenhet än där
han eller hon tjänstgör skall anmälaren inhämta yttrande i påföljdsfrågan från
chefen för den organisationsenhet där den anmälde är placerad tills vidare samt
bifoga yttrandet till anmälan.
Chef för organisationsenhet skall biträda personalansvarsnämnden med den
närmare utredning i övrigt som erfordras för nämndens beslut.

10 § När fråga om anmälan enligt 7 eller 8 § uppkommer skall, om det i ärendet kan bli fråga om uppsägning, avsked eller annat skiljande från tjänsten eller
avstängning, personalansvarsnämndens kansli omedelbart underrättas om ärendet.

11 § Chef för organisationsenhet får besluta att till åtal anmäla en anställd som
tjänstgör vid organisationsenheten. Personalansvarsnämndens kansli skall
omedelbart underrättas om en sådan anmälan.
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Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006.
Genom författningen upphävs Försvarsmaktens interna bestämmelser
(FIB 1999:3) om Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Håkan Syrén
Stefan Ryding-Berg

