
 

 

 

 

PERSONUPPGIFTER 
Personnummer Efternamn Förnamn 
 

 
  

Adress Postnr Postadress 
 

 
  

Telefon bostad                                      Mobiltelefon Telefon arbete Svensk medborgare 
 

 
   

E-postadress Körkort                    Behörighet 
 

 
 

Medlem i Frivillig försvarsorganisation Annan krigsplacering 
 

 
 

Yrke/Arbetsgivare 

 

 
Närmast anhörig Kontaktuppgifter 
 

 
 

Tänkt befattning Bataljon Stödjande utbildningsgrupp 
 

 
  

 

PLANERADE UTBILDNINGAR 
 

GRUNDLÄGGANDE SOLDATUTBILDNING FÖR FRIVILLIGA, GU-F 
1:a hand (Datum och plats): 
 

 

2:a hand (Datum och plats): 
 

 

BEFATTNINGSUTBILDNINGAR 
1. Kursbenämning och kod Datum och plats Anordnande frivorg 

 

 
  

2. Kursbenämning och kod Datum och plats Anordnande frivorg 
 

 
  

3. Kursbenämning och kod Datum och plats Anordnande frivorg 
 

 
  

4. Kursbenämning och kod Datum och plats Anordnande frivorg 
 

 
  

 

ÖVRIGA UPPGIFTER 
Längd Vikt Skostorlek Mösstorlek Specialkost 
 

 
    

Allergi Allergisk mot 

 
 

 

 

FRIVILLIGORGANISATIONENS YTTRANDE 

 
 

Ort och datum Frivilligorganisation 

 
 

 

Namnteckning Namnförtydligande och befattning 

 
 

 

 

Utbildningsplan med  
avtal för frivilliga under utbildning 
enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet               

 
Ja 

Ja  ____________ 

Ja Nej 
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För nyttjande under pilotförsökets 
genomförande (referens: HKV PROD 
RIKSHV och HKV PROD FPE GEN PLAN) 

 

  

Nej   

Ja Nej   

 

Lämplig 

Ej lämplig  

 

 

Bilkåren - Östgöta Bilkår

Livgrenadjärgruppen, HelikopterflottiljenFordonsförare



KONTAKTPERSON VID FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION 
Namn Organisation 

 
 

 

Kontaktuppgifter 

 
 
 

Eventuell kommentar 
 
 

 
 

KONTAKTPERSON VID FÖRBANDET 
Namn Organisation 

 
 

 

Kontaktuppgifter 

 
 
 

 

KONTAKTPERSON VID STÖDJANDE UTBILDNINGSGRUPP 
Namn Befattning 

 
 

 

Kontaktuppgifter 

 
 
 

 

 
 
 
 
AVTAL  
 
Den frivillige godkänner härmed denna utbildningsplan och ger sitt samtycke till att registerkontroll görs enligt 
säkerhetsskyddslagen samt att personuppgifter får databehandlas enligt personuppgiftslagen.  
 
Den frivillige förbinder sig med detta avtal att slutföra utbildningarna till Hemvärnet inom 1-3 år. 
 
Detta avtal gäller intill den frivillige har genomfört GU-F och skrivit ett Frivilligavtal för personal med tjänstgöring 
i Hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. 

 
 

 Underskrift av den frivillige   Underskrift av Försvarsmakten  

  
 

    

 Ort och datum   Ort och datum (Avtalet gäller fr o m)  

  
 

    

 Underskrift   Underskrift  

  
 

    

 Namnförtydligande 
 

  Chef Utbildningsgrupp (Namnförtydligande)  

 

 

Östgöta Bilkår



Avtalsvillkor 
 
Grunder för tjänstgöring 
 
1 § Avtalsslutande parter är Försvarsmakten samt medlem ur frivillig försvarsorganisation, efter avtal betecknad som 
avtalsperson. Medlem i frivillig försvarsorganisation anställd i Försvarsmakten äger ej rätt att teckna avtal.  
 
2 § Avtalsperson ska under avtalsperiod vara medlem i frivillig försvarsorganisation. 
  
3 § Avtalet om tjänstgöring sluts, för genomförande av utbildning och övning, med stöd av förordningen (1994:524) om 
frivillig försvarsverksamhet. 
 
4 § Avtal sluts genom parternas undertecknande. 
 
5 § Avtalsperiod är ett år från och med slutande av avtal. 
 
6 § Avtalsperson ska snarast föra dialog med sin eventuella arbetsgivare gällande omfattningen av och tidpunkter för 
utbildning och övning och begära ledigt för dessa. Erhåller avtalsperson negativt besked om ledighet för utbildning eller 
övning ska denne snarast meddela Försvarsmakten. 
 
7 § Beslut om tjänstledighet eller permission vid frivilligutbildning fattas av utbildningsanordnaren. 
 
Beslut om tjänstledighet och permission ska grundas på förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för 
totalförsvarspliktiga under tjänstgöring. 

 
8 § Försvarsmakten tillhandahåller under avtalstiden erforderlig utrustning enligt Försvarsmaktens bestämmande. 
 
Avtalsperson ska vid tjänstgöringsavtals upphörande, senast inom två veckor återlämna samtlig tilldelad utrustning. 
Återlämnas utrustning inte inom denna tid riskerar den före detta avtalspersonen att göra sig skyldig till olovligt 
förfogande, jml BrB 10 kap 4 §. Utrustning som ej återlämnats kan av Kronofogden återtas genom handräckning. 
 
Hävande av avtal  
 

9 § Avtalet har en månads uppsägningstid 

 

Försvarsmakten har rätt att säga upp avtalet om förutsättningar för genomförande av utbildning saknas. Sådana 
förutsättningar kan vara:  

- Ej beviljad ledighet för utbildning eller övning  

- Bristande fysisk eller psykisk prestationsförmåga för tjänsten  

- Skada eller sjukdom  

- Om uppgifter framkommer som ger anledning att anta att avtalspersonen kan brista i lojalitet mot de intressen som 
skyddas i säkerhetsskyddslagen (1996:627) eller i övrigt inte bedöms som pålitlig ur säkerhetssynpunkt  
 
Försvarsmakten förbehåller sig rätten att även av andra än ovan angivna skäl häva avtalet. 
 
10 § Avtalsperson äger under uppsägningstid ej rätt att påbörja utbildning eller övning.  
 
Försvarsmakten äger rätt att medge undantag och bevilja deltagande i utbildning eller övning under uppsägningstid. 

 

Information 
 
Avtalet innebär inget anställningsförhållande. 
 
Vid utbildning och övning är ej lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. 
tillämplig. Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning är dock tillämplig. 
 
Frivillig försvarsorganisation ger vid tjänstgöring ersättning med dagpenning eller dagersättning, res-, kost- och 
logikostnader enligt förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga. 
 
Omprövning av beslut om förmåner och ersättningar görs av den frivilliga försvarsorganisation som beslutat. Överklagan 
ställs till frivillig försvarsorganisation och prövning sker sedan av förvaltningsrätt. 
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