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Förbandsbesöksrapport 

Södra skånska regementet (P 7)  

15 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: 

Hoa Sjöholm 

Majken Hallbygård 
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Information om förbandet 
Södra skånska regementen utgör Sveriges sydligaste värnpliktsförband och är beläget på skånska 

slätten i Revingehed, ungefär 2,5 mil från Lund. Regementet har bedrivit verksamhet sedan mitten 

av 1900-talet och är ett pansarförband. 

Spontana intryck 
De samlade intryck som Pliktrådet har från besöket på P 7 är goda. Vi känner ett förtroende för 

förbandsledningen och upplever generellt att de värnpliktiga mår bra och får en god utbildning.  

Vad gäller medinflytandet fick vi intrycket att systemet nyttjas men givetvis kan utvecklas. De 

förtroendevalda var medvetna om sina respektive roller och har haft utbildning med P 7:s lokalt 

medinflytandeansvarige (LMA). Viktigt är dock att samtliga värnpliktiga medvetengörs om plutonens 

timmes vikt, och får utrymme att diskutera samt framföra sina tankar högre upp. 

Organisation 
P 7 består av totalt sex kompanier. Två av dessa består endast av värnpliktiga medan två andra har 

en blandning mellan anställda och värnpliktsutbildande plutoner. De sista två kompanierna består 

endast av anställda. Totalt utbildar förbandet ungefär 300 värnpliktiga men upplever att det råder en 

befälsbrist. 

Arbetsmiljö och säkerhet 
Pliktrådet har inget akut att anmärka på vad gäller arbetsmiljön och säkerheten. 

Fysisk belastning 
Det konstateras att föregående års problematik med en hög frekvens av belastningsskador bland P 

7:s värnpliktiga kvarstår. Pliktrådet fick se den lokala statistiken som Försvarshälsan P 7 har 

sammanställt och det står tydligt att belastningsskador utgör den främsta besöksanledningen. Mer 

om detta står nedan under rubriken “Försvarshälsan”.  

Psykisk hälsa 
Under besöket meddelade P 7:s två värnpliktskonsulenter att de upplevt en uppgång i psykisk hälsa 

bland förbandets värnpliktiga jämfört med förra årets kull. Vid tiden för Pliktrådets besök hade 

förbandet två anställda VPL-kuratorer men en av dem var inne på sin sista vecka efter att ha sagt 

upp sig.  

Trots denna utveckling har kuratorerna regelbundna besök av värnpliktiga som söker samtalsstöd. 

Även de har sammanställt egen statistisk på exempelvis besöksorsak liksom frekvens. Pliktrådet fick 

ta del av förra kullens kartläggning där ”prestation”, ”motivation”, gruppdynamik” och ”kulturkrock 

civilt/militärt” och är några av de vanligare samtalsämnena. Pliktrådet ser mycket positivt på detta 

initiativ att föra enkel statistik och hoppas att förbandet agerar på resultatet av dem. 

Försvarshälsan 
Pliktrådet fick träffa Försvarshälsans sektionschef, tillika sjuksköterska, en legitimerad psykolog och 

en fysioterapeut.  
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Pliktrådet uppfattade Försvarshälsan som fungerande med god samverkan gentemot befälen vad 

gäller de värnpliktigas hälsostatus. De vi samtalade med beskrev att instruktörerna och 

förbandsledningen är lyhörda gentemot rekommendationerna från Försvarshälsan, liksom att 

tidsbokningen sker smidigt. Försvarshälsan urskiljer genom lokal statistik att Stab- och 

trosskompaniet är det kompani där flest skador uppdagats. Detta tros bero på att de fysiska kraven 

för de befattningarna är förhållandevis lägre på förbandet i jämförelse med övriga utbildningar. 

Attityder och jargong 
Pliktrådet uppfattade ingen akut problematik vad gäller attityd och jargong. Däremot bör 

medvetenheten om att P 7 är ett stort förband finnas med läsaren. Tilläggas bör även att Pliktrådet 

endast träffade de förtroendevalda värnpliktiga och inga därutöver. Dessa alarmerade dock inte om 

något.  

Utrustning 
Förbandets förtroendevalda lyfte underkläder för kvinnor som en stor problematik eftersom de gett 

allvarliga skavsår och obehag. Den temporära lösningen har blivit att tilldela vederbörande kalsonger 

men Pliktrådet ser inte detta som en hållbar långsiktig lösning. Underkläder för kvinnor, det vill säga 

samtliga modeller av BH och trosa, behöver lösas på central nivå.  

Avbruten utbildning 
Förbandet har haft några avbrott sedan inryck. Förbandet själva, Försvarshälsan och de 

förtroendevalda upplever avbrotten som rimliga. De flesta avbrott orsakades på grund av tidigare 

skador eller psykiska besvär. Pliktrådet har inga anmärkningar på avbrotten. 

Resor 
En av förbandets adjutanter berättade att reseförfarandet sker smidigt i och med att de flesta 

värnpliktiga får busskort som gäller för Skånetrafiken. För de som bor längre bort än de regionala 

färdmedlen täcker har ett SJ reselitteratur delats ut vilket möjliggör för ägaren att själv planera 

avgång och boka sin biljett. Pliktrådet förstod det som att detta system är kompaniöverskridande.  

Boendemiljö och vistelseutrymmen 
På P 7 huserar de värnpliktiga i två olika byggnader som håller en hög standard. Ett av komplexen är 

nyrenoverat sedan något år tillbaka och den andra kasernen är nybyggd. Duschkabinerna har låsbara 

dörrar och plats för att hänga handduk samt eventuella kläder innanför. Våningssängarna av nyare 

modell och till överslafen finns högre räcken vilket innebär större säkerhet för den som sover överst. 

Dessutom är de nya sängarna utrustade med tjockare madrasser. 

Logementen i kasernbyggnaderna är rymliga med plats för tio individer och respektive värnpliktig 

har ett överskåp ämnat åt sina civila tillhörigheter. Däremot är skåpen mycket höga vilket försvårar 

för kortare personer att nå upp. I rummen finns en stege men Pliktrådet befarar att oönskade skador 

eller olyckor kan uppkomma när värnpliktiga i stress ska hämta tillhörigheter från överskåpen. Vidare 

har kasernerna varsina dagrum utrustade med TV, soffgrupper och brädspel som de värnpliktiga 

brukar samlas kring. Däremot finns ingen kylförvaring eller mikrovågsugn för de som önskar äta 

mellanmål i kasern efter tjänstetid.  
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Hållbarhet 
Pliktrådet hoppas att P 7 arbetar så miljömedveten som möjligt i den dagliga verksamheten. Vi lade 

däremot inte märke till några särskilda sådana anvisningar. 

Medinflytande 
Sammanfattningsvis är Pliktrådets generella intryck kring medinflytandet att systemet fungerar 

relativt bra. De förtroendevalda uppfattas som drivna i sina uppdrag vilket är en nyckel till ett 

välfungerande medinflytandesystem. Även förbandsledningen och LMA är engagerade vilket innebär 

att kommunikationen uppifrån spiller ner genom kompani- och plutonchefer till de värnpliktiga. 

Vid tiden för Pliktrådets besök hade skyddsassistenterna inte fått sin utbildning. Detta skulle dock 

genomföras senare samma vecka och under Huvudförtroendekonferensen helgen v.46 bekräftades 

att utbildningen genomförts med positivt utfall.  

Gällande NVK uppgav de förtroendevalda att det hittills har genomförts två organiserade möten. 

Närvaro för de värnpliktiga kvinnorna är obligatorisk och mötena har hållits under tjänstetid vilket 

Pliktrådet uppmuntrar. Både vi och de förtroendevalda önskar att NVK-möten organiseras oftare då 

forumet är viktigt och förbandets värnpliktiga efterfrågat det.  

Information och mönstring 
I samtal med de värnpliktiga uppkom inget anmärkningsvärt kring den information de fått vid 

mönstringen. P 7 utbildar i ett brett spann av befattningar vilket förstärker vikten av att övningar 

planeras så att samtliga förstår de olika befattningarnas funktion och värde.  

Meningsfull fritid 
Soldathemmet på P 7 är välutrustat och föreståndaren upplevs engagerad. Regementet ligger i 

Revingehed vilket innebär att de värnpliktiga har långt till en större stad vilket i sin tur försvårar 

handlandet av mat från både restauranger och mataffärer. Resan in till Lund tar lite mindre än en 

timme men detta hinns sällan med då de värnpliktiga ofta har kvällstjänst.  

Med en knapp timmas bussresa in till centrala Lund och ett oerhört välutrustat Soldathem anser 

Pliktrådet att de värnpliktiga har goda möjligheter till en stimulerande fritid under tjänsteperioder. 

Enligt de förtroendevalda åker man sällan till Lund på grund av mycket kvällstjänst och permission på 

helgerna. Vanligtvis nyttjas istället Soldathemmet efter HVO.  

Soldathem 
Soldathemmet i Revingehed drivs av en veteran och den lokala soldathemsföreningen. Pliktrådet 

träffade föreståndaren under relativt kort tid men förstod att han är mycket omtyckt av de 

värnpliktiga. Regementschefen har veckovisa avstämningar med föreståndaren då han bland annat 

fungerar som samtalsstöd för de som behöver någon att bolla tankar med. En sådan relation mellan 

förbandsledning och Soldathem är åtråvärt. Uppskattningsvis tar föreståndaren emot sex till sju 

samtal i veckan från värnpliktiga vilket i praktiken blir en konsulentroll. Utöver det verbala stödet 

äger föreståndaren även en utbildad terapihund som oftast finns på Soldathemmet men inte sällan 

är med på övningsplatser när soldathemsbilen åker ut.  
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Avslutning 

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

Besöket var präglat av ett transparent och samarbetsvilligt klimat från både värnpliktiga och 

anställda. Extra tack till LMA Andreas Jönsson som planerade besöket och följde oss under dagen. 

Vi har förhoppningar om, och ser fram emot, ett fortsatt gott samarbete mellan Pliktrådet och 

förbandets namn. 

Tack för ett givande besök, 

Hoa Sjöholm 

070-848 65 91 

Majken Hallbygård 

070-848 59 79 

 

www.piktradet.se  

info@pliktradet.se  
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