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Deltagare 

Förtroendevalda hos Dalregementsgruppen  

Pliktrådet (PR): Ben Solimanaznavi 

 

Sammanfattning 

Vid Dalregementsgruppen (DRG) i Falun är intrycket de värnpliktiga förmedlar att det 

överlag råder en mycket god stämning och att de hittills är nöjda med sin utbildning.  

Däremot finns en påtaglig avsaknad av utrymmen för informellt umgänge för de värnpliktiga, 

såsom dagrum och soldathem.  

Inledning 

Den 21 februari genomför Pliktrådet sitt första besök hos de värnpliktiga som befinner sig på 

Dalregementsgruppen. Under besöket samtalar vi med tre av fyra förtroendevalda och bildar 

oss en uppfattning om läget, utifrån den värnpliktiges perspektiv. 

Diskussion 

Organisation 

Dalregementsgruppen består av en pluton på 35 värnpliktiga som just nu genomgår 

grundutbildning. DRG huserar i en av de tre kaserner som tillhörde det tidigare Dalregementet 

i Falun. Vid vårt besök har sex veckor passerat sedan inryck och en person har avskilts. 

Generellt 

Pliktrådet får tillfälle att prata med tre av de fyra förtroendevalda, då en är sjuk. Budskapet är 

att de värnpliktiga på DRG är nöjda. De anser att det inte finns mycket att klaga på.  

Befälen är i deras mening väldigt kompetenta och eftersom de värnpliktiga är så pass få så har 

befälen möjlighet att lägga ner mycket tid på varje enskild värnpliktig. Därför är det i princip 

omöjligt att hamna efter i utbildningen. Om någon exempelvis skjuter dåligt på skjutbanan så 

tar befälen denne åt sidan och ger individuellt stöd. Dock finns inga andra att samöva med, 

vilket ses av de värnpliktiga som en nackdel rent utbildningsmässigt. 

Befälen ser till de värnpliktigas bästa och tar deras synpunkter på allvar, anser de värnpliktiga. 

Det är heller aldrig svårt att ställa frågor. Befälen är pedagogiska i bemärkelsen att de alltid är 

tydliga med syften och målsättningar. Säkerhetsmässigt är åsikten att läget är så gott som 

felfritt och mycket tryggt. 
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Lokaler och vistelseutrymmen 

I kasernen finns ett flertal andra civila verksamheter. Detta innebär att hela DRG:s 

verksamhet ryms på en våning. Över detta uttrycker de värnpliktiga ett missnöje. Det saknas 

till exempel dagrum. Således, om man vill umgås och ’hänga’, sker detta i lektionssalen eller i 

korridorerna. Materielen är man illa tvungen att hänga upp på alldeles för trånga ytor. 

Idrottshallen måste hyras av befälen och är som oftast bara bokad under närkamp.  

De värnpliktiga efterfrågar det minsta lilla. Något så enkelt som en soffgrupp att kunna sitta i 

framförs som ett förslag. Detta inte minst för att kunna skapa samhörighet mellan alla 

värnpliktiga så att det inte bildas mindre grupperingar inom exempelvis logementen, på grund 

av avsaknad av avkopplingsutrymmen.  

Avslutning 

Pliktrådets uppfattning är avslutningsvis att DRG har utbildningsmässigt goda och trygga 

förutsättningar. Detta baserat på de värnpliktigas kommentarer och perspektiv. 

Medinflytandet är fungerande med förtroendevalda som är engagerade och trygga i sina 

uppdrag. Dock är det påtagligt att DRG är isolerat från andra värnpliktiga verksamheter och 

Pliktrådet framför därför en skarp uppmuntran till DRG om att satsa på fritids- och 

rekreationsmöjligheter för de pliktade individer som befinner sig på plats. Det är väldigt 

viktigt att värnpliktiga får utrymmen att koppla av och umgås i under avslappnade former, 

även utan uniform. Detta med tanke på den mentala och fysiska ansträngning de utsätts för 

samt det faktum att man bor och vistas med varandra dygnet runt. Det är också tydligt i 

dagsläget att dessa möjligheter saknas för de 35 personer som genomgår värnplikt på DRG. 

Vi tackar för vårt besök på Dalregementsgruppen och ser fram emot nästa besök. 


