
INKALLNING TILL TJÄNSTEPLIKT
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 6 kap. 1 §

6 kap. 1 § När det behövs, är var och en som under kalenderåret fyller lägst arton och högst 
sextiofem år skyldig att medverka i räddningstjänst, i den mån hans eller hennes kunskaper, hälsa 
och kroppskrafter tillåter det. 

Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av räddningsledaren.

Tjänstepliktig intygar genom undertecknande av nedan att vederbörande kan deltaga enligt lagen om 
skydd mot olyckor 6 kap. 1§.
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    Organisation    Telefon:     

RÄDDNINGS-       Fax:      

TJÄNSTEN   
Namn (Räddningsledaren eller delegerad person)

INKALLAD   Namn:          

TJÄNSTEPLIKTIG  Personnummer:      ID kontr. [  ] Ja

    Adress:         

    Postadress:         

    Telefon*:         

    Bank*:          

ID kontroll bör göras  Kontonummer*:        

    Larmnummer:    

TJÄNSTEPLIKT  Påbörjades dat:     /       20__  kl:      Rtj Sign:

    Avslutades dat:     /       20__  kl:      Rtj Sign:

SIGNATUR   Räddningstjänsten:         

    Tjänstepliktig:        

Detta avtal är upprättat i två exemplar. Undertecknarna erhåller varsin kopia.
* Frivillig uppgift för utbetalning av ersättning annars utbetalningskort via post/bank.



Kompletterande information:

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

6 kap. Särskilda skyldigheter för enskilda, kommuner 
och statliga myndigheter 

Tjänsteplikt

1 § När det behövs, är var och en som under kalen-
deråret fyller lägst arton och högst sextiofem år skyldig 
att medverka i räddningstjänst, i den mån hans eller 
hennes kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det.
Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av räddningsleda-
ren.
Bland dem som är tjänstepliktiga enligt första stycket 
och som är bosatta i kommunen får en nämnd som 
avses i 3 kap. 11 § ta ut lämpliga personer för att ingå i 
kommunens räddningsvärn. I första hand skall frivilliga
tas ut. Den som tagits ut är skyldig att delta i övning 
med räddningsvärnet under högst tjugo timmar årli-
gen.

Redovisning av beslut om tjänsteplikt och om ingrepp i 
annans rätt

6 § Den som med stöd av 1 eller 2 § har beslutat om 
tjänsteplikt eller ingrepp i annans rätt skall redovisa 
beslutet i skriftlig form. Av beslutet skall framgå när och 
av vem det har fattats samt skälen för beslutet och vem 
det avser. 
7 kap. Bestämmelser om ersättning

Ersättning till enskilda

4 § Den som på grund av tjänsteplikt eller frivilligt med 
räddningsledarens samtycke har medverkat i rädd-
ningstjänst enligt denna lag eller i övning i sådan tjänst 
har rätt till skälig ersättning för kostnader för resa och 

uppehälle samt för arbete och tidsspillan enligt bestäm-
melser som meddelas av regeringen eller av den myn-
dighet som regeringen bestämmer.
Rätten till ersättning omfattar också skada på kläder 
och andra personliga tillhörigheter.
Första stycket gäller inte den som har fått ersättning 
av någon annan eller på grund av tjänst eller annars 
genom avtal har rätt till ersättning för medverkan i rädd-
ningstjänst.

5 § I lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd 
och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell 
skada m.m. finns bestämmelser om ersättning vid per-
sonskada till den som har medverkat i räddningstjänst 
enligt denna lag eller i övning i sådan tjänst.

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

7 kap. Bestämmelser om ersättning

Ersättning till enskilda 

4 § Ersättning enligt 7 kap. 4 § lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor lämnas enligt följande. Ersättning för 
arbete och tidsspillan lämnas enligt de grunder som 
senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning 
för sådan personal inom kommunens räddningstjänst-
verksamhet som inte är anställd på heltid. 

Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om 
ersättning för resa och uppehälle. 

Färd till eller från platsen för ett arbete som avses i 7 
kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor räknas som med-
verkan i räddningstjänsten eller övning med den kom-
munala organisationen för räddningstjänst, om färden 
har föranletts av arbetet och stått i nära samband med 
detta. 
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