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Förbandsbesöksrapport 

Militärregion Syd (MR S)  

29 november 2022   

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 besökare: 

Hampus Gillström 

Majken Hallbygård 
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Information om förbandet 
MR S utbildar på tre olika ställen, Rinkaby, Kosta och Eksjö. Under Pliktrådets besök var det enbart 

Rinkaby som hade värnpliktiga. Rinkaby skjutfält tillhör P 7 och ligger ca 1 timmes bilfärd från 

Revingehed. Vid tiden för besöket hade endast gruppbefälen ryckt in på MR S, och därav var de 

endast 22 värnpliktiga på plats. Soldaterna rycker in v. 2 och MR S utbildar då 140 soldater. Muck 

genomförs gemensamt v. 27. 

Utbildningsåret 2023/24 är det sista året med värnpliktsutbildning vid MR S. MR S tycker själva att 

de behöver fortsätta utbilda i syfte att fortsätta rekrytera mot stridskraften Hemvärnet i framtiden. 

Spontana intryck 
De värnpliktiga upplever att de har en väldigt bra utbildning på MR S. Bra befäl, god gemenskap och 

meningsfull utbildning är något samtliga värnpliktiga beskriver. MR S upplever svårigheter kopplat 

till distansen till P 7. Detta gör att funktioner såsom förråd, Försvarshälsa och Soldathem är på 

distans vilket kräver en del logistik. 

Organisation 
Vi upplever att MR S har en komplex och rörig organisation. Chefen Södra skånska gruppen har det 

övergripande utbildnings och samordningsansvaret samt tillsätter kompaniledning, vilken är 

grupperad på Rinkaby skjutfält. Efter v.2 utbildas de värnpliktiga vid tre plutoner på tre olika orter. 

Dessa är Norra smålandsgruppen (NSG) i Eksjö, Kalmar Kronobergsgruppen (KRAG) på Kosta skjutfält 

samt Södra skånska gruppen (SSK) på Rinkaby skjutfält, vilka tillsätter plutonsledningar. Utbildningen 

stöds av Ing2 i Eksjö, MarinB i Kosta samt P7 i Rinkaby. 

Arbetsmiljö och säkerhet 
De värnpliktiga beskriver att utbildningen bedrivits på ett verksamhetssäkert sätt vilket är en 

upplevelse Pliktrådet delar. Under besöket fick Pliktrådet delta under utbildning i grupps strid, där vi 

överhörde ett samtal om just säkerheten direkt efter genomfört moment. 

På MR S har de tagit beslut om att använda både hörselproppar och aktiva hörselkåpor i syfte att 

undvika bullertrauman. Detta med anledning av att även de, likt flertalet förband som använder AK4, 

identifierat att vapnets axelstöd olyckligt nog trycker bort hörselkåporna från öronen och därmed 

orsakar hörseltrauman. 

MR S beskriver att de befäl som besitter hög kompetens “går hårt”. Detta uppfattar vi som en 

befälsbrist. Enheten har dock flertalet instruktörer som kan stödja utbildningen vilket upplevs 

fungera väl. 

Fysisk belastning 
Den fysiska belastningen tycks ha ökat succesivt. Under baskerprovet hade en del värnpliktiga 

upplevt belastningsskador, dock inget ihållande. De värnpliktiga var väl medvetna om att de, på 

grund av skador, kunde få avlastning. 

På skjutfältet finns det inget gym eller någon idrottshall. Detta har lösts genom att de värnpliktiga nu 

har fått tillgång till gymkort på ett gym i Kristianstad vilket ligger ungefär 15 min bort med buss. I de 

fall utbildning ska fortsätta bedrivas i Rinkaby är uppbyggnaden av ett gym nödvändigt. 



 
 

 Pliktrådet 2022/2023 
 

 

  4 av 5 
 

Psykisk hälsa 
Pliktrådet uppmärksammade inga avvikelser gällande den psykiska hälsan. MR S har ingen egen 

Försvarshälsa och därmed ingen egen psykolog. Det finns ingen Värnpliktskonsulent på platsen och 

samtalsstöd är därmed inte särskilt enkelt att komma åt för de värnpliktiga. Vid eventuell fortsatt 

utbildning vid skjutfältet finns ett stort behov av flertalet stödfunktioner, bland annat psykolog och 

värnpliktskonsulent. 

Försvarshälsan 
Försvarshälsan finns på P 7 i Revingehed. För att söka vård måste alltså de värnpliktiga bli skjutsade 

lite mer än en timme i bil vilket kräver både logistik och tid från befälen och därmed också 

utbildningen. Pliktrådet uppmuntrar Försvarshälsan P 7 att se över möjligheten att exempelvis göra 

som på MR N Kalixfors, alltså låta en sjuksköterska vara på plats på Rinkaby några dagar i veckan.  

Attityder och jargong 

Jargongen uppfattas av Pliktrådet som mycket god, både mellan de värnpliktiga och mellan 

värnpliktiga och befäl. I dialog med ledningen uppfattas dock en oro kring hur ungdomar idag pratar 

med varandra och hur samhällets normer följer med in i Försvarsmakten. Vi upplever att MR S 

lyckats med värdegrundsarbetet men vi tar med oss samtalet kring detta som en erfarenhet i 

framtida diskussioner med exempelvis politiker. 

 

Utrustning 
MR S upplever en del brister i materielen. Särskild brist är det på fordon och sambandsutrustning. 

Även i den personliga materielen finns det brister. Förbandet hämtar utrustning från tre olika förråd, 

P 7, SSS och Ing 2. I och med detta har de allra flesta brister gått att ordna men inför inrycket i v.2 

saknas bland annat ståltermosar, vattenflaskor och aktiva hörselkåpor. Chefen MR S berättar att de 

vill ha bättre fördelningsorder på materielen då det idag inte finns tillräckligt. Det som finns måste 

även fördelas i proportion till personalantalet. Eftersom det utbildas många hemvärnssoldater på 

militärregionerna kommer materielen som fördelas MR S dessutom nyttjas av hemvärnet vilket i sin 

tur skapar ytterligare utmaningar kopplat till materielbristen.  

Avbruten utbildning 
Vid tiden för besöket är det ingen som avbrutit sin utbildning på MR S. 

 

Resor 
De värnpliktiga beskriver att resorna till och från förbandet fungerar väl. 

Boendemiljö och vistelseutrymmen 
Det är fräscha kaserner. De värnpliktiga bor åtta i varje logement. Det finns ett mindre dagrum, till 

lika Soldathem. Utöver det umgås de värnpliktiga i matsalen under ledig tid. 

Hållbarhet 
Pliktrådet uppfattade mycket god källsortering.  
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Medinflytande 
På MR S uppfattas medinflytande systemet fungera mycket bra. Det finns en föredömlig planering 

för när kompani- och förbandsnämnder, förtroendevaldutbildningar, NVK möten med mera ska 

genomföras. Denna planering sitter uppe på anslagstavlan i korridoren i de värnpliktigas kasern. 

Tillsammans med denna planering sitter också sammanställningen av plutonens hälsoindikator uppe 

vilket ger alla värnpliktiga möjligheten att hålla koll på hur plutonen mår. MR S har en väldigt 

engagerad lokalt medinflytande ansvarig (LMA), som gör sitt yttersta för att de värnpliktiga ska få en 

bra tid på MR S och kunna nyttja förtroendeorganisationen samt medinflytandesystemet på bästa 

sätt. De värnpliktiga upplever att de får bra gehör på Plutonens timme samt under de olika 

nämnderna för medinflytande.  

Information och mönstring 
En del värnpliktiga upplever att de fått bra information under mönstringen medan andra fått en 

missvisande bild av verksamheten på MR S. En värnpliktig med astma hade blivit informerad om att 

gruppchef på MR S inte skulle vara särskilt fysiskt vilket inte stämmer överens med verkligheten. 

På MR S får många värnpliktiga sina befattningar på plats och indelningen kan därmed ske i samråd 

mellan befälen och de värnpliktiga. Detta med undantag för gruppcheferna som får sina befattningar 

under mönstringen. 

Meningsfull fritid 
I korridoren hänger ett tydligt schema för hemresor samt vecko- och dagsprogram vilket gör det 
möjligt för de värnpliktiga att planera sin lediga tid. Det tar ungefär tio minuter att köra bil till 
närmsta mataffär men i närheten till skjutfältet finns en kiosk. Möjligheterna till en meningsfull fritid 
i Rinkaby är inte enorma men vi uppfattar att de värnpliktiga upplever situationen som okej. 

Soldathem 
På Rinkaby skjutfält finns inget riktigt Soldathem. Dock står Soldathemmet P 7 för en X-box och en 
PlayStation som de värnpliktiga har tillgång till i dagrummet. Önskvärt är att P 7 Soldathem kan 
bedriva mer verksamhet i Rinkaby i syfte att säkerställa en meningsfull fritid. 

Avslutning 
Pliktrådet hoppas att vi med denna rapport har förmedlat våra intryck på ett konstruktivt sätt. Vi 

blev mycket väl mottagna under besöket, vilket var präglat av ett transparent och samarbetsvilligt 

klimat. Vidare upplever vi att MR S förstått vår uppgift och genuint uppskattade vårt besök. Vi har 

förhoppningar om, och ser fram emot, ett fortsatt gott samarbete mellan Pliktrådet och för MR S.   

Tack för ett givande besök, 

Hampus Gillström 

070 – 848 59 91 

Majken Hallbygård 

072 – 365 26 57 

www.piktradet.se  

info@pliktradet.se  
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