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Pliktrådet
Enligt förordning 2017:1249 utgör Pliktrådet det centrala medinflytandeorganet för
totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Pliktrådet, som består av fem före detta värnpliktiga
väljs på den årliga Värnpliktskongressen, företräder samtliga värnpliktiga och bedriver intresse- och
rättighetsbevakning för deras räkning. Förbandsbesök är en viktig del i Pliktrådets löpande
verksamhet.

Rapporten
I rapporten redovisas de intryck som gavs vid besöket. Den belyser såväl brister och utmaningar som
det som fungerar väl och annat som bidrar till positiv utveckling på förbandet. Genom detta
uppmuntrar vi även andra förband att ta efter goda exempel och gemensamt arbeta för att utveckla
verksamheten i enlighet med utbildningens mål och främja goda utbildningsförhållanden. Pliktrådet
strävar efter att bidra till att förbanden kan utbilda starka krigsförband.
Rapporten utgör också en dialog med besökt förband, som får möjlighet att åtgärda fel och brister
som följs upp under ett andra besök. Innehållet i rapporten har kommunicerats med berört förband,
som har lämnat synpunkter på dess innehåll. Rapporten ligger till grund för den slutrapport som
Pliktrådet författar under kvartal två.
Denna rapport delges berörd LMA via Pliktrådet, samt relevanta funktion inom Försvarsmakten
genom VIDAR. Rapporten publiceras även på www.pliktradet.se samt delges media, riksdagen och
Regeringskansliet.

Pliktrådets deltagare:
Kristoffer Loiborg Sjölund
Hampus Gillström
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Information om förbandet
FMTS delar Halmstads Garnison med grannförbandet Lv 6. FMTS regementsområde ligger separat,
en promenad på ca 20 minuter från Lv 6 och har därför egen matsal tillsammans med MHS
Halmstad. Dock ligger andra funktioner såsom förråd, försvarshälsa och soldathem vid Lv 6. På FMTS
utbildas två plutoner på ett utbildningskompani med ca 60 värnpliktiga. Förbandet utbildar de
värnpliktiga mot en logistikbataljon vilket medför en stor variation av befattningar. Förbandet ligger
ungefär 25 minuters promenad ifrån Halmstad centrum.
Utöver de värnpliktiga som bedriver hela sin värnplikt vid förbandet sker en mängd av de centrala
befattningsutbildningarna vid FMTS. Detta medför att förbandet vanligtvis utbildar fler värnpliktiga
än enbart de som gör sin grundutbildning vid förbandet.

Spontana intryck
Överlag är de värnpliktiga nöjda med utbildningen på FMTS. De största problem som
uppmärksammades beror på det långa avståndet till viktiga funktioner som förråd och
försvarshälsan. Eftersom förbandet också lider av befälsbrist hamnar ofta chefer och instruktörer i
ett mellanläge där de tvingas prioritera de värnpliktigas tillgång till funktionerna eller utbildningstid.

Organisation
Vi uppmärksammade att det nyligen skett en förändring i vilka befattningar de värnpliktiga utbildas
mot på FMTS. Detta har medfört att plutonslagen inte kände till sina kommande roller samt kollegor
förrän sent under sommaren. Pliktrådet uppmanar FMTS att se över om man kan tidigarelägga
denna planering till nästa värnpliktskull.

Arbetsmiljö och säkerhet
De värnpliktiga påpekade att det har varit bristfällig kommunikation inom befälslagent om
exempelvis säkerhetsbestämmelser. Pliktrådet erfar att detta kan bero på den bristfälliga
planeringstiden inför inryck. Vi uppmanar FMTS att se över möjligheten att samla befälslaget för att
få en samlad bild.

Fysisk belastning
FMTS har just denna värnpliktskull haft en ökning av belastningsskador, något som bekräftas av både
de värnpliktiga samt Försvarshälsan. Pliktrådet informerades av försvarshälsan om att det skulle
finnas både en garnisonsgemensam belastningstrappa samt en som är anpassad för FMTS
verksamhet. Pliktrådet ser väldigt positivt på en fastställd belastningstrappa och uppmanar
Försvarshälsan samt FMTS att utöka kommunikationen om belastningstrappan.

Psykisk hälsa
Den psykiska hälsan upplevde Pliktrådet som bra. Värnpliktskonsulenten har en väldigt nära relation
med de värnpliktiga och är tillgänglig för samtal. Förbandet har tagit fram en broschyr med
kontaktuppgifter till exempelvis konsulent och pastor, vilket Pliktrådet ser som ett väldigt bra
initiativ. Värnpliktskonsulenten kan skicka vidare värnpliktiga till Försvarshälsans psykolog.
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Försvarshälsan
Försvarshälsan ansvarar för hela Halmstad garnison och är förlagd på Lv 6, vilket medför att
plutonslag måste skjutsa värnpliktiga till försvarshälsan. Detta är främst ett problem på grund av de
redan underbemannade plutonslagen. I nuläget brukar plutonerna samla flera tider under
exempelvis en förmiddag för att effektivisera detta arbete. Detta medför dock att de värnpliktiga kan
få vänta en vecka eller mer för att träffa försvarshälsan. Pliktrådet uppmanar förbandet att se över
möjligheten att kunna placera någon ur försvarshälsan på FMTS för att underlätta för värnpliktiga
samt befälen att uppsöka sjukvård. Pliktrådet uppmanar försvarshälsan att införa en uppföljning av
det psykiska och det fysiska måendet hos de värnpliktiga efter inryck.
Pliktrådet uppfattar att Försvarshälsan delar bilden av en mindre fungerande belastningstrappa samt
de svårigheterna som har skapats av underbemannade plutonslag. Eftersom de redan finns en väl
framtagen garnisonsgemensam belastningstrappa uppmanar pliktrådet Försvarshälsan att fortsätta
och utöka kommunikationen med FMTS.

Attityder och jargong
Överlag uppfattades att jargongen var bra, både mellan befäl och värnpliktiga men även mellan de
två plutonerna. Pliktrådet uppfattade inte heller några problem i attityden till Lv 6.

Utrustning
Problem som rör utrustning har till stor del att göra med den logistiska utmaningen som det avlägsna
förrådet medför. Många av de värnpliktiga som får ut defekta persedlar får vänta mer än en vecka
innan ett byte kan göras. Eftersom dessa förrådbesök måste förbokas brukar båda plutonerna
besöka förrådet samtidigt. Detta tillsammans med den upplevda materielbristen innebär att det ofta
inte heller går att få ut rätt storlek på förrådet.
Tvättbyte sker ca 2 – 4 gånger i månaden, även här finns samma problematik med förrådet. Det
kommer en leverans av tvättbyte till FMTS som är tänkt att räcka till samtliga värnpliktiga. Tyvärr gör
den sällan det. De värnpliktigas upplevelse är att det medförs för liten mängd kläder i de storlekar
som används mest. Detta innebär att en del av de värnpliktiga tvättar i de tvättmaskiner som finns
på kasernen alternativt hoppar över frukosten för att försäkra sig om att de kommer få sina önskade
storlekar.
Pliktrådet vill även uppmärksamma Försvarshälsans upplevelse av att persedlar som är svåra att
tillpassa skapar skador hos de värnpliktiga. Enligt försvarshälsan rör det sig främst om Stridssäck 12,
som för många av de korta värnpliktiga orsakar skador, samt kroppsskydd 90.

Avbruten utbildning
Pliktrådet uppmärksammade inget anmärkningsvärt gällande avbrott på FMTS.

Resor
Under Pliktrådets besök uppfattades väldigt få problem med de värnpliktigas hemresor.

Boendemiljö och vistelseutrymmen
Logementen var överlag fräscha och välskötta. På de värnpliktigas kasern fanns dessutom ett
dagrum som de värnpliktiga kunde använda i mån av tid.
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Hållbarhet
Sopstationer finns och Pliktrådet uppfattade att det källsorteras någorlunda bra.

Medinflytande
De värnpliktiga var överlag nöjda med den återkoppling de får på plutonens timme. Dock
uppmärksammade Pliktrådet under vårt besök att det hade varit sämre respons under
kompaninämden. Pliktrådet vill understryka vikten av att de förtroendevalda känner sig bekväma att
lyfta synpunkter på alla nivåer. Det har ännu inte hållits någon förbandsnämnd.
FMTS värnpliktskonsulent, tillika LMA, har en nära relation med de värnpliktiga och fungerar som ett
bra verktyg för de värnpliktiga att lyfta synpunkter och önskemål.

Information och mönstring
En stor del av de värnpliktiga visste inte vad deras framtida befattning innebar samt vilka
utbildningar som skall ingå i denna befattningsutbildning. Vi uppmärksammade även att vissa
värnpliktiga behövt byta befattning med kort varsel vilket lett till ytterligare förvirring. Pliktrådet vill
trycka på vikten av att i ett så tidigt skede som möjligt ge information till de värnpliktiga om deras
befattning, för att skapa förståelse för deras uppgift.

Meningsfull fritid
De värnpliktiga har haft fåtal tillfällen för fritid under början av utbildningen. Därför har en stor del
av denna tid ägnats åt återhämtning. Pliktrådet ser inga problem för de värnpliktiga att skapa en
meningsfull fritid då förbandet ligger nära Halmstad centrum.

Soldathem
Eftersom Soldathemmet ligger vid Lv 6 har de värnpliktiga vid FMTS haft väldigt liten möjlighet att
besöka soldathemmet. Trots detta lägger soldathemmets föreståndare ner mycket arbete för att ge
de värnpliktiga möjlighet till en meningsfull fritid.
På grund av avståndet till det vanliga soldathemmet har FMTS öppnat en mindre soldatmäss som
kallas “Torgmässen” där de värnpliktiga, i mån av tid kan tillbringa raster och annan tid.

Avslutning
Pliktrådet vill tacka för ett bra och konstruktivt besök. Vi upplever FMTS som transparent och villiga
att åtgärda brister. Bristen på materiel och befäl på garnisonen är beklaglig och Pliktrådet hoppas att
en lösning kommer inom kort. Vi vill tacka LMA/VPL konsulent, Ellen Svegart för Pliktrådets möjlighet
att förlägga oss två nätter på förbandet samt för ett välplanerat besök. Vi vill även rikta ett tack till
de vi träffade under dagen för bra och informationsrika möten. Ett sista tack riktas till de värnpliktiga
som villigt delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser.
Tack för ett givande besök,
Kristoffer Loiborg Sjölund
Hampus Gillström
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