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Statens räddningsverks föreskrifter om med-
inflytande för totalförsvarspliktiga som full-
gör civilplikt;

SRVFS
1995:3
Utkom från trycket
den

beslutade den 24 november 1995.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 37 §
förordningen (1995:808) om medinflytande för totalför-
svarspliktiga.

Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om medinflytande för
totalförsvarspliktiga finns i förordningen (1995:808) om
medinflytande för totalförsvarspliktiga.

2 § Dessa föreskrifter gäller för totalförsvarspliktiga som
genomgår en grundutbildning inom det civila försvaret som
är längre än sextio dagar.

3 § Den som genomför utbildningen skall informera de
totalförsvarspliktiga om reglerna om medinflytande. Detta
skall ske i samband med inryckningen, dock senast vid valet
av förtroendeman och skyddsassistent.

Förtroendemän

4 § De som valts till förtroendemän skall få utbildning för de
uppgifter som tillhör uppdraget. Utbildningen skall ske på
tjänstetid.

5 § Statens räddningsverk skall efter samråd med Civil-
pliktsrådet bestämma tid och plats för utbildningen av för-
troendemännen.
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Val till civilpliktskongressen

6 § Varje sammanhållen utbildningsgrupp vid en skola eller
ett verksamhetsställe har rätt att välja ombud till civil-
pliktskongressen enligt följande.

Utbildningsgruppens storlek Antal ombud

1-20 1
21-60 2
61- 3

7 § Ombud till civilpliktskongressen skall väljas av de total-
försvarspliktiga genom sluten omröstning vid direkta val.
Valet skall äga rum senast fyra veckor innan kongressen
påbörjas eller, om inryckning sker efter denna tidpunkt,
senast en vecka innan kongressen påbörjas.

Valet skall genomföras på tjänstetid.

8 § Civilpliktsrådet skall sända ut valsedlar, valkuvert och
valförrättningsprotokoll till berörda skolor och verksam-
hetsställen.

9 § En totalförsvarspliktig får kandidera som ombud till
civilpliktskongressen för den utbildningsgrupp som han eller
hon tillhör. En totalförsvarspliktig har också rätt att föreslå
en kandidat inom utbildningsgruppen om denne är villig att
kandidera.

Den som kandiderar som ombud skall fullgöra en
grundutbildning som kan beräknas pågå ännu vid tidpunkten
för kongressen.

Civilpliktskongressen

10 § Statens räddningsverk bestämmer varje år efter samråd
med Civilpliktsrådet tid och plats för civilpliktskongressen.

11 § En totalförsvarspliktig som vill lämna en motion till
civilpliktskongressen skall se till att motionen kommer in till
Civilpliktsrådet senast fyra veckor före kongressens början.

12 § Civilpliktsrådet skall se till att ombuden får kongress-
handlingar senast en vecka före civilpliktskongressens
början.
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13 § Ett ombud har rätt att få färdhandlingar för resa till och
från civilpliktskongressen av den som ansvarar för verk-
samheten vid den skola eller det verksamhetsställe där om-
budet tjänstgör.

Arbetsmiljö

14 § En skyddsassistent, som företräder de totalförsvars-
pliktiga i arbetsmiljöfrågor, skall väljas inom varje utbild-
ningsgrupp. Valet bör ske samtidigt med valet av för-
troendeman.

Skyddsassistenten skall verka för en god arbetsmiljö vid
skolan eller på verksamhetsstället.

15 § Den som svarar för verksamheten vid skolan eller
verksamhetsstället skall se till att skyddsassistenten infor-
meras om sådana regler på arbetsmiljöområdet som är av
betydelse för de totalförsvarspliktigas tjänstgöring.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1996.

Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Lena Andersson
(Utbildningsvdelningen)
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