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1995:118SOU Missiv 1

Till statsrådet och chefen för

Försvarsdepartementet

Regeringen bemyndigade 6den april 1995 Dir. 1995:61 chefen

för Försvarsdepartementet tillkalla särskild utredare medatt en

uppgift utvärderinggöra de totalförsvarspliktigasatt en av
ekonomiska och sociala situation m.m.

undertecknadFörsvarsministern förordnade särskildatt vara
iutredare Utredningen 1995:05Fö totalförsvarspliktigasom

sociala och ekonomiska situation och HjelmJonas attm.m. vara
sekreterare i utredningen. Som sakkunnig förordnades Björn
Janson och Maria Wennerberg, Ingela Holmberg,expertersom
Gösta Sandgren till 1995-07-01, Marianne Waller, Lena

Schröder, Ronnie Nilsson, Joacim Olsson Mathiasoch Bohman

från 1995-07-01.

Kommittédirektiven och redovisning för hur utredningenen
arbetat återfinns i bilagor till detta betänkande.

30De 000 ungdomar i mitten 1990-talet årligenca som av
genomgår grundutbildning inom totalförsvaret har civilbättreen
utbildning tidigare åldersklasser.än flestaDe rycker efter

slutförda gymnasiestudier innan de hunnit etablera sig påmen
arbetsmarknaden.
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mönstringen ellerbefrias vidårgånghälftenNärmare av en

grundutbildning.genomföra längre Detfrån plikten attsenare

pliktsystemetfrivillighet utmärker görinslag attsom numeraav
i välgrundutbildning allmänhettill ärryckerde som

motiverade.

ekonomiskasociala ochtotalförsvarspliktiga jämför sinaDe

jämnårigadegrundutbildningen med hurvillkor under som
Förmånema undersina liv.totalförsvarsplikten kan levaslipper

minimistandard.acceptabelgrundutbildningen ger en
varierande gradertillGrundutbildningen leder dock av

studietid.uppoffring ocheller förlustprivatekonomisk av

inte upplevastotalförsvarsplikten skamålsättning börEn attvara
Enligtcivila tillvaron.intrång i denalltförett stortsom

villkorenekonomiskasocialade ochutredningens böröversyn

totalförsvarspliktigaså,grundutbildningen ändras deunder att

inryckning,inom halvår före planeradmönstrar ett

gymnasieutbildning,efterdirekt avslutadrycker-

genomgårstudieår, dvs.försenasinte än ettmer-
augustijuni tillmånadergrundutbildning maximalt 15under

påföljande är.

inryckningenbostadsbidrag föreför lockasinte reglerna attav-
boende,kostsamt egetarrangera
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kan delta i verkligt medinflytande främst plutonensett genom-
timme motsvarande,

utryckningsbidragetutöver vid muck schabloniseradsom en- ,
kompensation för privatekonomiska uppoffringar, får en
utbildningspremie relaterad till grundutbildningens längd,

får sådant fullgörandetstöd totalförsvarsplikt inte bliratt ettav-
handikapp i konkurrensen jobb eller studieplats,om

Utredningen återkommer, enligt direktiven, före den l 1996mars
med redovisning återstående utredningsuppdrag.av

Stockholm den 30 1995november

Sture Ericson

HjelmJonas
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Henrik Carlén

Henrik Carlén 20 är tjänstgörochär
månader flygmekanikerunder 11 som

i Såtenäs. gått treårigt7 harF Han
‘pi flyg-med inriktninggymnasium

mekaniker och militärtjänstser sin som
tillfälle få praktik för framtidaett att

Tiden före inryckningenarbeten. var
Henrik arbetslös och studerade data,
språk och påEU ABF.

Henrik sin far lillebror ibor hos och
Tjörn i Bohuslän ochMyggenäs

till.planerar bo kvar där ärettatt par

självklarhet för Tjörnden bor körkortDet är näratt taen som

18-årsdagen Själv för både bilkommer. har han körkort och

motorcykel, så länge bara bil. Henrik skulleäger än Närmen

köpa sin bil inte låna kundebehövde han hanutan tapengar, av

själv föräldrardet han och det hans lagt undansparatsom
Efter bilköpet intehonom. har han kunnat eller köpa andraspara

kapitalvaror.

på före inryckningen fick Henrik studiebi-Som studerande ABF

750:- i månaden. därför dedrag motsvarande tyckerHan att

ekonomiska förmånema har acceptabla.under lumpen ärman
villMen det klart vi ha Militärtjänsten betydermera.är att en

sänkning levnadsstandarden.av

Då Henrik 1993 i Karlstad visste ingenting detmönstrade han om
militära. fick tjänst flygmekaniker. Informa-sökte ochHan som

tionen före under mönstringen och före inryckningenoch var
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knapphändig. fick inryckningsdatumHan bara biljett tilloch 7.F

Henrik inte lumpen merit. Efterär avslutad allmäntror att en
militär utbildning och fackutbildning han och hansär kamrater

enbart billig arbetskraft Om han kunde välja i dagstaten.

skulle han allt för slippa lumpen igöra och stället sigägnaatt

skaffa jobb. Han hans kamrater på 7 skulleFatt ett tror att agera
på diskuterar orättvisan vissasätt. De bara behöverattsamma

in tillrycka grundutbildning. utbildningen på inteAtt 7 lederF

till krigsplacering tiden litekänns bortkastad. Flygvap-gör atten

utbildar honom enbart för fredsproduktion och beredskap.net

Medinflytandesystemet tycker Henrik fungerar självbra. Han är

förtroendevald och erfarenhethans verkligen gårär det fåatt att

förändringar genomförda efter förslag från de värnpliktiga.

Henrik rycker från i februari.7 inteF I dag han vad hanut vet

då skall sig för. gå till arbetslöshetAtt någotärta ut som oroar
honom. Under sista månadernade före utryckningen tänker han

aktivt försöka få arbete.ettmera
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FreiholtzSamuel

frånSamuel Freiholtz, 20, Göteborg
civilpliktigtjänstgör flygplats-som

i månaderbrandman 11 Land-
4-årig tekniskSamuel gåttharvetter.

gymnasietlinje på och studententog
1995. sommarjobbadevåren Han

platsansvarigsedan på NCC som
fram till in ckningen llden septem-

Luft ochber artsverkets Brand-
Räddningsskola vid Arlanda.

far i Frölunda och hanbor med och syskonHan Västratremor,
åtminstone tills hanså länge det går eller ärtänker bo hemma

750 kr månadstudierna. gymnasietiden hade hanklar med Under

kvällsarbete.i studiebidrag. drygades med helg och HanDetta ut

fråga tillgångar så handlaringa lån eller andra skulder.har I om
aktier.Samuel del meden

tilli april 1993 då skytte-Samuel mönstrade och blev uttagen

tjänstgruppchef. efter mönstringen vapenfri medtid sökte hanEn

placering Luftfartsverkets och Rädd-önskemål Brand-om
ficktid ansökan behandlades hanningsskola. Under den hanssom

inför inryckningen.information såbra och även

sinEfter på skolan vid Arlanda påbörjade hanveckorsex

praktiktjånst på i fullgör resterandeLandvetter Göteborg, där han

grundutbildningen. utbildningen klar får hantid När är ettav
visar utbildats för arbeta flygplats-intyg hanatt att somsom

internationellt. arbetabåde nationellt och kunnabrandman För att

kompletterandekommunal brandman krävs dock ut-som en

bildning.
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Sedan han ryckte in har Samuel arbetat helger och deunder

lediga veckor han har. han kanDetta gör delatt t.o.m. spara en
kommer direkt frånHan, skolan, tyckernästan attpengar. som

de ekonomiska ersättningama helt acceptabla. Utrycknings-är

bidraget kunde dock höjas aning. Några kronoren mer om
inte,dagen märks vid mucktusenlapparextramen ....... .. .

aldrigSamuel någon diskussion någon formFör detvar av-
plikttjänstgöring ska inte får villDe ellergöra. göraman som

grundutbildning missar mycket vad det gäller kamratskap och

gruppsamarbete
.

Samuel klar grundutbildningenNär är med ska han börja läsa vid

Chalmers där han harredan plats väntar.en som
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Tobias Jansson

19 årTobias från Skara ärJansson
grundutbildninggenomför sinoch

ikompanibefålselev på 2Tsom
månaderunder 15Skövde

.

tvååriggåttPå gymnasiet har han en
på-och hadeutbildning till bagare,

kompletteringbörjat halvårsett som
inryckningen till Tavbröts av

ingatillsammans sina föräldrar och harTobias med ännubor

Ekonomin tillåter inte det.flytta till lägenhet.planer att egen
haftintedirekt efter l8-årsdagen, harskaffadeKörkort han men

så Med defår låna farsans länge.bil.råd köpa Man änatt

årenstudiebidragTobias haft i de750:- månad senastesomper
några kapitalvaror.inte haft möjlighet köpahar han att

tillblii 1994 ville hanTobias mönstrade gärnaNär uttagenmars
meritdå ansåg det skullekompanibefälselev hanKB, att vara en

värde.lumpen har göri framtiden. tycker DeHan ett stort som
haftarbetslivet.fördel i Om hanfår kompetensden ärsom enen

militär-utbildningsreserven ellermöjligheten välja mellanatt

blitjänstgöring hade tvekan valt KB.han attutan

militårtjånstgöringen,besvärligtEkonomiskt det underär men

sig. kommerTobias tycker allt han klarar För demtrots att som

okej,nivån förmånema helt detdirekt från skolan är värreär

jobb före inryckningen.för haftdem ettsom

polishögskolan.år söka tillTobias rycker tänker hannästaNär ut
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Amico Labero

Amico 25 år tjänstgörär och som
skrivbiträde i1 StockholmK
sedan våren 1995. gymnasie-Han är
ekonom och har efter avslutade
studier inomarbetat databranchen.
Samtidigt jobbathan har har hansom
vidareutbildat sig till datalärare.

AmicoInnan ryckte hansvar
nettoinkomst 15000 krmånad.ca

Amico flyttade till lägenhet i Stockholm han 18 år.näregen var
Där bor han sedan flera år tillbaka med sambo och bam. Denu
har levt enbart inkomst,hans då hans sambo längre tiden
varit arbetslös.

Amico kommer från familj bestående far, bror ochen av mor,
två och iär uppväxt Stockholmsförort.systrar När han 18en var
år det självklarhet han skulle körkort och skaffaatt tavar en en
bil. Det iled känna frihet självständighet.och Attett attvar

samtidigt flytta till bostad, körkort och köpa bil medförtaegen
kostnader. Amico gjorde många iandra slutet påstora detsom

glada 80-talet han lånade banken. Länet använde han till att-
köpa möbler, bil och för diverse utgifter.andra hanTrots haratt

jobbat har intehan köpt andra kapitalvaror eller någonsparat

större Länet finns fortfarande kvar.summa.

Amico år 1992.mönstrade kritisk tillHan är inte fickhanatt

någon information före mönstringen. heller självaInte under

mönstringen det något överflöd information olikavar om
befattningar eller vad Värnpliktig för rättigheter,harman som

skyldigheter förmåner.och AmicoNär kom efter träffathaut att

mönstringsförättaren visste han fortfarande inte vad hans tjänst
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innebar eller exakt och hannär skulle rycka till grundut-var

bildning.

Under våren 1995 ryckte Amico 1Fo 44 bevakning-I som
och depåvämpliktig. efterFörst tid på förbandet fick hanen
information han skulle bli placerad på 1 iK Stockholmattom

skrivbiträde. Amico har sin tidunder på l ansöktKsom om
ändrad uttagning till gruppbefál. Tjänstgöringstiden denär samma

för bevakning- och depåvämpliktig. Amico tycker attsom

grundutbildningen skulle kännas meningsfull han blirmer om

krigsplacerad gruppbefäl.som

Amico kritisk sinär vämpliktskategori hanmot egen som anser
till del sköter civilas arbetsuppgifter. militära färdighetDerasstor

under all kritik. Skjututbildningär hör till undantagetsnarast

liksom form militär utbildning. Han undrar det ärannan av om
samhällsekonomiskt försvarbart låta produktiv l9-20-äringatt en

i militäradet under 10 månader för rabatter,attvara ca rensa
i telefon eller köra chefens bil finns i sigDet värdeett attsvara

låta alla viss militärgöra utbildning, för servicevärnplikti-men

ga borde grundutbildningen kortas.avsevärt

Amico tycker de idag slipper rycka till grundutbildningatt som
missar hel del väsentligt för framtiden. I lumpen fär läraen man
sig visa hänsyn och införvaken andra människorsta ansvar, vara
åsikter och behov. Då skolan har allt disciplinvad ochtappat

respekt heter det i militäraär den grundutbildningen ungdomar
får lära sig vad och fel. Amicoär rätt tycker lumpen ärattsom

bra ställe för invandrare och svenskarett mötas och lära kännaatt

Dåvarandra. innanför grindarnaär likadanaalla utman ser -
kläder, lika ersättningartrötta, och i övrigt likasamma samma

villkor.
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förfinns bra och det behövsmedinflytandesystem ärDet som -
utbildning.för sinsig motiveradevärnpliktiga skall kännadeatt

befálen vill.fungerarmedinflytandetAmico säger att om

försörja tyckerbarnsin sambo ochAmico har attattettsom
inte förlorat ekonomisktharfungerar bra.bidragssystemet Han

varjehanhushållskassan hardrygapå lumpen.göra För att utatt

i Stockholm. HanServitör olikahelg arbetat restaurangersom

totalförsvarsplik-konstig.helgersättningen Somtycker dock äratt

25:- dagsigtig förväntas han äta mätt per

tillmånader kvarmed Amico hade hantaladeNär ett par

förverkligatänkerberättade hanutryckningen. Han att ennu

någratillsammans medi Greklandkrogdröm öppnaatt en-
sinoch sambo.kamrater
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ErikssonPeter

singenomförEriksson, 20,Peter
igrundutbildning kockmilitära som

19 i Boden.nio månader på MekB

Skellefteå där hanfrånkommerPeter
sinafar, ochmedbor mor en av

år hotell- ochgickbröder. Han tre
restauranglinjen och studenten etttog

före ryckteveckor hanpar
19.MekB

skaffat demedochbil harKörkort och Peter storaattmenar

gymnasietPå hadenödvändighet.detavstånden i Norrland är en
försökte750:-. dettastudiebidragetsedvanliga Utöverhan det

dådet,slutat medfritiden. har hanjobb på NuPeter att ta extra

tillåter det.tiden eller orkenvarken

tjänstgöringsaltemativerbjöds1994 han baramönstradeNår Peter

skickafick hanmönstringennorrlandsförband. Före

villehan komma. Innan Peterönskemål till vilket demavom

ersättningar ochinformationfick hanskulle rycka post omper
frånfick brevhanbidrag kunde söka.vilka Dessutom ettman

19.MekB

militärtjänstennågonkommer hainte hanPeter nyttatror att av

anledningtycker inte han harframtida civila livet.i Handet att

grundutbildningen. Menjust måstehan göraklaga över att om

hemma.tvekan ha Devälja skulle hanfåtthan stannatutan

föralldelesgrundutbildningen ärekonomiska förmånema under

kring bilen.klara kostnadernalåga. svårtDet är att av

han ryckerfå arbeteinte kommer närhanPeter utatt ettvet om
arbetsförmedlingen.därför tala medtänkeroch snarast
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EdofssonMartin

Martin Edofsson från Bohuslän är
teknisk linje23 år efteroch har

gymnasiet fortsatt låsa Chal-att
tidenTekniska Högskola. Undermers

amñbiebata-plutonsbefålselevsom
han fortsattljonen i Göteborg har att

militärtjänstenså mycketstudera som
till tit.

sin flick-i lägenhet medborHan en
också studerar Chalmers.vän som

tid i militärahans dethar underDe
studiebi-levt hennestill delstor

i detlån. Om har löndrag och man
gärcivila samtidigt studerar detoch

studieme-låg lön medkompenseraatt
viss nivå. det kantill Mendel enupp

militärtjänst-inte undergöraman
Martin olo-göringen. tycker det år

giskt.

Martin tagit studie-hartid läst ChalmersUnder den han har

dis-gjort hanstudiebidraget har detlån.Tillsammans med att

månad.6000ponerat perca

ville bli pilot i flygvapnet,Martin år 1990 hanmönstradeNär

erbjöds olika befattningar haninteblev Hanantagen. sommen

påbli plutonsbefålselevnej fåtackade till innan han begärde att

inbjödsföre inryckningenamñbiebataljonen tidi Göteborg. En

fick då sina kängor ochförbandet.han besöka Han ettatt

träningsprogram.

isig själv denför känna och görMilitärtjänsten bra läraär att

förmeritvärderingen alldelesvissa fall pojkar. ärmän Menav

jag hajag har mig kandålig. får inget bevis vad lärtJag som
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i civila livet Martindet säger han har 14,5nytta att gettav
månader till försvaret det för lite tillbaka.attmen ger

Ersättningama för snåla litenär bara del i-ennär allanu en av
åldersklass in.behöver rycka i framtiden vämplik-De görsom

måste betydligtkompenseras bättre både ekonomiskt påochten

sätt.annat

Martin imuckar november och då fortsättaskall läsa påatt

Chalmers.
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Harry Repo

Harry tjänstgörRepo lastbils-som
förare och telefonist under 7,5 må-
nader på 7 iLv Boden. Han kommer
från Trollhättan och 19är år. Harry
har gått teknisk linje gymnasiet

inriktningmed data-teknik. Hanmot
studenten månad innantog hanen

ryckte in.

När Harry läste gymnasiet drygade
han studiebidraget med jobb iut en
handelsträdgård. finnsDet intedet tid
till bor fortfarandeHan med sinanu.
föräldrar och två syskon. Några
planer på skaffa boende haratt eget
han inte. Tack sina extrain-vare
komster har han kunnat köpa bil utan

lånaatt pengar.

Inför mönstringen år 1993 fick Harry bra information vad detom
fanns söka till i militäradetatt och vilka förmåner skulle få.man
Han blev till bandvagnsförare.uttagen Det ändrades påsenare
hans begäran till lastbilsföraretelefonist.egen

Utbildningen på 7 kommerLv civiltHarry körkort påatt tungge
lastbil, buss och taxi han själv betalar uppkömingen. Hanom
tycker lumpen haratt värde och hanett lär sigstort mycketatt

han kommer ha i det civila.att Dessutomsom nytta denav ger
kamratskap.gott

Innan Harry ryckte in till Boden trodde han hemresoma skulleatt
bli problem, så blev det inte.ett flygerHan till Göteborgmen
nästan varje helg fortsätteroch därifrån med buss eller tåg till

Trollhättan.
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medinflytande i det militäraDet utövar tycker han ärsom man

viktigt då fårdet soldaterna må bättre. Chansen påverkaatt att

motivationen.ökar inteHan skulle ha något detemot om
också gick inflytandeha lite kontantersättningamaöver ochatt -
höja aning.dem en

Vad skall efterHarry muck inte riktigt.göra han berorDetvet

på ekonomin. Kanske kommer han vidarestudera eller kanskeatt

söka FN-soldat.som
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Erik Bertram

Erik 20, från SandvikenBertram, år
genomför sinoch militära grundut-

bildning i 10 månader eldledaresom
iA4 Ostersund.

Erik bor tillsammans med sina för-
äldrar flyttaoch äldre Attsyster.en
till hittills inte varitboende hareget
aktuell. Visst vilja flytta,skulle man

finns intedet det till.men pengar

Erik gick treårigt gymnasium på samhällsvetenskaplig linje. Då

han varit i under år gick gymnasietutbytesstudent USA hanett ut

först våren 1995 och ryckte till efterA4 dagar studen-ett par

ten.

inryckningen Erik studiebidragetFöre hade 750:- som
månadsinkomst. inte varit möjligt bil.har köpa någonDet att

Körkort år tillbaka. tagithar han sedan har inte någraHanett par
lån finns lite kapital förännu. Sparade detgör attpengar
framtiden.

Informationen inför mönstringen 1994 Erikhösten tycker bra.var
tillDen det han behövde sökte och blevHanveta. uttagengav

eldledare. undvikalyckades uttagning till kompanibefälse-Han en
lev, skulle förstört för studie- arbetstid.ha mycket eller Föresom

inryckningen fick Erik frånbrev sin kompanichef 4 medAett

information förbandet.om

Erik värnplikten något skaår göra. Detattanser som man

ledarskap och förmåga i sigden arbeta han lärtatt grupp som

något i framtiden.A 4 han kommer haär att nyttastorsom av
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plutonsförtroendeman.förbandsnämndsledamot och DetHan är

vämplikti-förbetyder deinblick i vad medinflytandesystemetger
sigtill deledningen lyssnar ochtycker4. HanA tarattga

med.värnpliktiga kommerförslag desom

hanhonom inga problem,ekonomiska ersättningarnaDe menger
tillblir inte mycketför låga. övertycker de Detäratt pengar

tilländå år sina liv landet.kläder Man ett avm.m. ger

blirefter muck. kanskeErik inte vad han skall Detgöravet

eventuella1996 fram tillefter utryckningen iarbete mars

högskolestudier till hösten.
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Anna Andersson

19, frånAndersson, Jönköpingl-Anna
Huskvarna genomför frivillig grundut-
bildning teknikeri månaderPB 11som

i Kallinge.F 17 har treårigHon en
teknisk gymnasieutbildning sigbakom
och studenten våren 1995. Eftertog ett
kort påsommarlov ryckte hon 17.F

sina föräldrarbor hos och justAnna nu
finns det varken eller lust attpengar
flytta till boende.ett eget

mönstrade i januari 1995När Anna hade det föregåtts av en
föransökan till 17. FlottiljenF kallade henne till mönstring. Där

måste hon lägst uppfylla förkraven gruppbefál. Hennesett

frånresultat mönstringen skickades till i sinF 17 tursom
meddelade hon välkommen börja tjänst iPBatt attvar som
teknisk tjänst. Eftersom enligtAnna mönstrade det gamla

frivillighon hela grundutbildningenår under och kansystemet

hoppa hon vill. ingaDet har hon dock planer på.av om

militärtjänstenAtt har varit förgöra mål under mångaAnnaett

år. varithar aktiv i frivilligförsvaret.Hon Att lumpengöra är

bra erfarenhet för mitt framtida yrkesval jag inte blirävenen om

yrkesofñcer
.

Information tjejhur hon kunde militär grundutbild-göraom som

ning fick hon söka helt hand. förstDet sedan honegen var
lämnat in föransökan det började informationkomma frånsom
försvaret.
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utbildning itycker den ledarskap fårAnna hon underatt som

militärtjänsten värdefull.år samarbeta i och hänsynAtt tagrupp
till andra borde fler få lära sig.

fråga oftasthon från värnpliktiga killarDen Varförmöter är gör

fnvi1ligt.du det här Anna upplever hon behandlas heltatt

likvärdigt sina manligamed kompisar

ekonomiska ersättningenDen medger inget lyxliv eller större

klädinköp, går sig.det klara Dock tycker Anna det äratt attmen

dåligt med på kvällen: Når tjänsten slutar vid 1600 fär vimat

ingenting under hela kvällen och då päkostar det pengar mar-
kan

.

tillvald skyddsassistentAnna är medinflytandetattsom anser
Ärfungerar förvånansvärt bra. det någonting behöver rättassom

till så lyssnar alltid befälen vad tycker till sig.och dettar

Om hon och det känns kommerrätt Anna sökaattpassar

utbildning till yrkesofñcer, läser hon vidare på någonannars
högskola.
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Daniel Nilsson

Daniel Nilsson, 19, från Stenungs-år
gått tvåårigt fordonstek-und. harHan

niskt gymnasium påbygg-och ett
bilplâtslagare.nadsår borHansom

sin fem syskon.med och harmamma
hemifrånkörkort och flytta ärAtt ta

omöjligt med ekonomiden som
Daniel i får tillhar dag. Det vänta
jag har fast arbete.

framvåren 1995 sommarjobbade till denstudenten ochHan tog

fordonsmekaniker månader21 augusti då han ryckte 7,5som

inskrivningsbeskedet dåpå 3 i Daniel fick ändratS Boden. senare

till mekaniker. utbildas tillhan inte klarade dag hanIprovet

ställföreträdande stabsgruppchef.

vårvintern 1995. informationDaniel undermönstrade Den som

aldrig.skickades omfattande, Daniel läste den Underut var men
innan in på 3 fick brev frånhan skulle rycka S han ettsommaren

förbandet information soldat på 3med hur det Sär attom vara
i Boden.

Daniel fannsVid mönstringen ville lumpen det godagöra trots att

möjligheter i utbildningsreserven. tycker dethamna Han äratt att

något tillbaka tillmerit gjort militärtjänst och dethaatt atten ger

varje individ. måste ha gjort lumpenFörr det attett om manvar
i arbetsgivarna i det.ville ha jobb dagett struntar-

Medinflytandesystemet Daniel talas ochhar knappast hört änom

mindre varit i Vill något det barakontakt med. är att prataman
med befálen.
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ekonomiska ersättningarna tycker ha hyfsat okej,De hanär men
sitt sparkapitalanvänder del till leva understor atten av av

grundutbildningen. kanske sigbra läraDet är sättett att att

handskas med inte har några.närpengar, man

Daniel i aprilmuckar skall han söka arbete där hanNär mars -
sommaxjobbade.
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2 viktigasteDet i korthet samman--

fattande omdömen

2.1 Totalförsvarsplikt från juli 19951

lag totalförsvarspliktDen från juligäller l 1995 innebärom som

möjlighet skapats för flexiblare användning totalförsva-att en av
personalresurser. många människorHur skrivs medrets som

plikt och hur lång utbildning genomgårde behovetstyrs av av

pliktpersonal höjdunder beredskap. Behovet förpersonal attav
lösa det militära och civila försvarets uppgifter i krig styr

inskrivning utbildningtid.och

Tjänstgöringsskyldigheten således för helaårsom gemensam-
totalförsvaret benämns totaljörsvarsplikt. Tjänstgöringsskyldig--

fullgörsheten värnplikt, civilplikt eller allmän tjansteplikt.som

Värnplikten och civilplikten omfattar grundutbildning, repetion-
sutbildning, beredskapstjänstgöring krigstjänstgöring.och Den

allmänna tjänsteplikten innebär tjänstgöringsskyldighetendast

under höjd beredskap.

Endast svenska skyldigamän är fullgöra värnpliktmönstra ochatt

eller civilplikt långmed grundutbildning. Svenska kan vidmän

mönstringen direktrekryteras för tjänstgöring i civila för-det

Den efter mönstring inte fullgörabehöver grundut-svaret. som

bildning placeras i utbildningsreserv för eventuelltatten senare
i anspråk sedan regeringen beslutat det detnär behövstas om- -
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iplacerasSveriges försvarsberedskap.hänsyn till Denmed som
civilagrundutbildas i militära ellerutbildningsreserven då detkan

försvaret.

fråninte undantagvapenfria tjänsten regleras längreDen ettsom

tjänstgöringsaltemativfleravärnpliktstjänstgöring ettutan som av
inte någottotalförsvarsplikten. längreinom för Det angesramen

tjänstepliktiga fullgöravapenfria skallantal dagarlägsta som

tjänstgöring.

förgenomgå antagningsprövningfrivilligtSvenska kvinnor kan en

civilplikt lång grundutbild-värnplikt medinskrivning för eller

civilplikt medskrivs för värnplikt ellerning. kvinnaEn som

fullgörastraffansvar skyldiggrundutbildning blir vidlång att

enligtgrundutbildningcivilplikt med långvärnplikt eller samma

innebärförbestämmelser gäller männen. Detta att ensom

fullgöra grundutbildning,blir skyldigkvinna, förutom hon attatt

repetitionsutbildningfullgöra ochockså blir skyldig attatt

höjdtjänstgöra beredskap.under

för pliktpersonal inomdisciplinsystem gällerEtt gemensamt

totalförsvaret.

2.2 utvärderaAtt

1996Riksdagens femåriga försvarsbeslut kommerhösten att

grundutbildningen totalförsvar-innebära förändringar istora av
199596: 12.i Behovetspliktiga. framgår förslagenDet prop.av

sociala ekonomiskapliktpersonalens ochdelsutvärderaatt

medin-pliktpersonalenssituation grundutbildningen delsunder
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flytande ibör ljuset dessa planerade förändringar.avses

utvärdering kan redovisning den faktiska situatio-En vara en av

jämförelse tidigare.och med hur det kanDennen en var

lyfta framdärutöver brister och peka på förändringar.behov av

tid mindrekorta halvår utredningen arbetatDen än ett som- -
tvåmed de utvärderingarna har inte möjliggjort några enkäter.

baserasVårt grundmaterial i stället offentlig statistik, kun-

skaper hos utredningens 30-taloch hos personalkon-experter ett

sulenter pliktpersonal vidsamtal med och deras utbildaresamt

förband och skolor.

Bristen siffermässig iexakthet vissa delar våra utvärdering-av

kompenseras den praktiska visheten vihos dear av personer

frågat råd.om

2.3 Sociala och ekonomiska frågor under

grundutbildningen

2.3.1 Grundutbildningens längd

Under försvarsbeslutsperiodnästa totalförsvarsplikten ettges
delvis innehåll. dåDet är central betydelse hur plikt-nytt av

personalens sociala och ekonomiska villkor hanteras.

rimligtDet är grundutbildningens längd för olikaatt anta att

kategorier pliktpersonal kommer variera betydligt änatt mer
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åren. blir gissningsvis grundutbildningstiderunder de Detsenaste

från för2 till 15 månader. 15 månader, gällerDeca ca som nu
bl.a. kompanibefålselever, maximala tjänstgöringstidendenär

totalförsvarspliktig inte studiernakan åläggas skasom en om

försenas år. Enligt utredningens bedömningmed börän ettmer
maximala grundutbildning15 månader den tiden för inomvara

totalförsvarspliktens förläggs början juniOm den med i ochram.

totalförsvarspliktigeavslutas i augusti påföljande år försenas den

bara studieår.ett

sociala ekonomiska frågor berör pliktpersonalenochDe som
ändrar naturligtvis grundutbildningens längd.karaktär med De

har inkomst från heltidsarbete före inryckningen drabbassom av
mindre inkomstförlust vid grundutbildning vidkortare änen en

uppskjutnalängre. studerande blir den inkomstför-För denen
mindre grundutbildningen omfattar i förlusten halvt ställetettom

helt studieår.ett

lilla minoritet bland pliktpersonalenDen och krympande harsom

försörjningsansvar för barn ocheller hustrusambo under

grundutbildningen för mindre påfrestningar vid kortutsätts en

grundutbildning vid lång.än en

Grundutbildningstidens utformningenlängd kan också påverka
och olika ersättningar förmåner.storleken och

2.3.2 Tiden för inryckningen.

Tiden för inryckningen armé-, marin-bestäms vad ochav

flygvapenchefen lämpligt. Vissa beredskapshän-mestanser vara
önskemåletpåverkar inryckningstidema. ikunna övaattsyn
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rejält vinterklimat norrlandsförbandens inryckningstider.styr

Vinterisama bestämmer inryckningstidema för kustflottans

värnpliktiga. faktorerMen andra Tilläven spelar roll. demen
hör den fast anställda personalens Avsommarsemestrar. stor

betydelse den s.k. förstegsutbildningen inomär militäradet

försvaret. innebär de värnpliktiga,Den ska i föraövasatt attsom

befäl, kallas flera månader före kategorierde värnpliktiga, som
befålselevema sigska på.öva

Minst betydelse för inryckningstiden frånhar vad sociala ochsom
ekonomiska utgångspunkter det lämpliga för totalför-är demest

svarspliktiga. pliktlagarnaDen, frihetenberövar be-attsom
sin tid under månader,stämma över antal borde kunna krävaett

tiden för plikttjänstgöringen förläggs så, intrånget i hansatt att

civila tillvaro blir så lindrigt möjligt.som

svårtDet är utnyttja tiden efter avslutat gymnasium föreochatt

inryckningen. få vanligtAtt arbete omöjligtär nästanett om

arbetsgivaren vederbörande inte klar plikttjänst-är medvet att

göringen. också besvärligtDet är komma igång studiermedatt

inryckning ska inom någranär ske månader något år.eller

de allra flestaFör det fåbäst rycka till grundutbild-attvore

ning tid. efterkort avslutad gymnasieutbildning. Då skulle de

totalförsvarspliktiga vid inryckningen bara undantagsvis vara
äldre 19. inteän skulle ha hunnit börja någon eftergymnasialDe

utbildning därför inteoch behöva grundutbild-söka uppskov med

ningen. skulle inteDe heller hinna bilda familj.

Inryckning direkt efter avslutat gymnasium minskaskulle det

avgångarantalet mellan inskrivning inryckning.ochstora
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2.3.3 Tiden för mönstringen

många avgångarnaDe mellan mönstring inryckningoch och i

början grundutbildningen slöseri med försvaretsårav resurser.
Under 90-talet funnitshar det fler vämpliktsdugliga män, änunga

militäravad det försvaret har haft behov utbilda. Plikt-attav
personalen har inte varit någon knapp för militäraderesurs

Överskottplanerama. leder lätt till slöseri.

minskaFör avgångama bör tiden mellan mönstringinskriv-att

ning och inryckning kort. Inryckning får inte ske före detvara
kalenderår den totalförsvarspliktige fyller 19 år. Det vore en
fördel både för den enskilde försvaretoch mönstringen kundeom
ske så inryckningennära praktiskt möjligt förår densom
enskilde, vilket i de flesta fall torde sistaunder den terminenvara
i gymnasiet.

2.3.4 Frivillighet eller plikt

krympandeDet behovet pliktpersonal 90-taletunder gjortharav

totalförsvarsplikten fått starka frivillighet.drag Pliktsyste-att av
har urholkats samtidigt i offentligadet den debatten alltmet som

oftare börjat ifrågasättas.

Yrkesofficerama i det militära försvaret utbildningsledamaoch

inom det civila försvaret pliktpersonalhar mött varitsom
motiverad och fri vilja genomgår grundutbildningen. Detsom av
har gjort det lättare genomföra utbildningen och allmäntatt

upplevts positivt.som
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Antalet besök hos förbandens personalkonsulenter är mätareen
på de sociala och ekonomiska problemen bland pliktpersonalen.

har minskatDe under 90-talet. flestaDe problemfallen gallras
bort redan vid mönstringen eller de många avgångamagenom
bland de inskrivna. En orsak antaletär påbörjatattannan som
grundutbildning minskat från drygt 48 000 i början 90-talet tillav
knappt 34 000 på år.senare

innebärInriktningspropositionen hösten 1995 markanten
ambitionshöjning. Behovet värnpliktiga för bevakning ochav
andra mindre kvalificerade militära uppgifter kommer öka.att

vidgadeDet säkerhetsbegreppet, icke-militära hotsom rymmer
riskeroch vid sidan anfall,väpnat kommer Öka behovetattav av

pliktpersonal inom den civila beredskapens olika funktioner. Det

kan därför åter bli aktuellt årligen kalla O0040att uppemot

totalförsvarspliktiga till grundutbildning.

För dessamöta ökade personalbehov kommer färreatt totalför-

svarspliktiga befrias från värnpliktcivilplikt vid mönstringen,att

i på inryckningväntan till grundutbildning och under grundutbild-
ningen. tidigareEn i sammanhanget bruklig metafor kan återan-

vändas: ribban måste sänkas för alla vid inskrivningen höjasoch

för dem vill hoppa sedan de skrivits till grundutbild-som av

ning. Omställningen underlättas grundutbildningen förattav
många i framtiden blir kortare de vanligaän 7,5 månaderna.nu

2.3.5 Den privatekonomiska uppoffringen

haft inkomstDe frän heltidsarbete före inryckningen drabbassom

standardsänkning under grundutbildningen. Det ärav en en
konkret negativ upplevelse. denFör rycker direkt eftersom



Sammanfattande omdömen36 1995:118sou

årsgrundutbildningen tvåellerinnebärgymnasiumavslutat ett

starten på denellerpå arbetsmarknadenförsening inträdet avav
utbildning förskjutsutbildningen. Vid senarelagdeftergymnasiala

ekonomiskaarbetsmarknaden. Dengradi motsvarande starten

utryckningen.år eftereller någrauppoffringen inträffar något

inte med dejämförelsenvanligastepliktpersonalen denBland är

med deföre inryckningenförhållandenaekonomiska utanegna

plikttjänstgöringen.slipperanledningarolikajämnåriga avsom
konsumerabefriade fortsätterdehaft arbete hurDe somsersom

tidigarevidare till studier hurgåtidigare, tänkerde sersom

eftergymnasiala studier.försprång i sinafårklasskamrater ett

för låg.naturligtvis Nästan40 upplevsDagersättningen kr som
det dockutredningen talat medtotalförsvarspliktigaalla meranser

höja000 kr,utryckningsbidraget, f.n. 4 änhöjaangeläget attatt

grundutbild-många underdagersättningen. uppenbartDet är att

muck.privatekonomin efterska klaraningen sig för hur deoroar

grundutbildning ska denundertill boendefå bidragFör egetatt

minst månaderunderhaft boendetotalförsvarspliktige ha treeget

förförmåga betalahaftNågot hanföre inryckningen. krav attatt

frestandeinte. kanboende ställs Det ettatteget arrangeravara
för sedaninryckningenföretre-fyra månaderboende atteget

tillmaximeradvarje månad hyran,grundutbildningenunder

omkostnaderi Nordbanken. Förtill sitt personkonto950 kr,4

250 kr i månaden,utbetalasboendetföljer med det egnasom
underboendeför lågt belopp. Egetvilket i regel torde ettvara

ekonomiska problem.grundutbildningen kan ge

skattebetalarnagrundutbildningen kostarBostadsbidragen under

före denUtredningen återkommerår.miljoner kr200drygt per
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1 1996 med synpunkter villkoren för bostadsbidrag.mars

Även inom krympande försvarsram bör finansiellaskapaen man
förutsättningar för höja det belopp utbetalas vidatt ut-som

ryckningen. skulleDet någonän enskild åtgärd undermer annan
de åren bidranärmaste till med totalförsvarspliktatt systemetge
stabilitet.

Utryckningsbidraget f.n. 4000är kr under förutsättning att

grundutbildningen minst 120 dagar. Det tänkt hjälpaärvarat att
den totalförsvarspliktige under den första månaden efter ut-

ryckningen. hjälpbehovetDet likaär för den endaststort som
grundutbildas några få månader för den utbildas änsom som mer

år. Tidsgränsen 120 dagar mångagör civilpliktigaett inte fåratt

något utryckningsbidrag. bör förkortas.Den

För kompensera de totalförsvarspliktiga för gjorda privateko-att

nomiska uppoffringar kan utryckningsbidraget kompletteras med

utbildningspremie då bör relateras till grundutbildningensen som
längd och den stegvisa ökningen dagersättningen. principi-Detav
ella syftet med utbildningspremie efter slutförd grundutbild-en
ning bör på schablonmässigt kompenserasätt föratt detettvara
avbrott i yrkesverksamheten plikttjän stgörin innebär alternativtgen
kompensera för senareläggningen de eftergymnasiala studiernaav
ocheller arbetsmarknaden.starten

Danmark har med marknadsmässig lön underett system

grundutbildningen. diskuterasI Norge under hösten 1995 ett

förslag skulle de 21 0000 värnpliktiga skatteavdragsom ettge ca
efter fullgjort grundutbildning på 25 000 norska kronor. Det

skulle kosta 500 miljoner år. Den norska regeringen harca per
inteännu tagit ställning till förslaget.
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kaserngrindenutanför2.3.6 Arbetslösheten väntar

1990-taletsungdomsarbetslösheten underdramatiskt ökadeDen

då plikt-i åldrardehälft hårdast drabbat mänförsta har unga

tidigaregrundutbildningen.från Underpersonalen rycker ut

bland arbets-långtidsarbetslösheten högstlågkonjunkturer var
haft20-24 åråldersgruppenår har55 år. Påövertagare senare

långtidsarbetslösa.andelenden högsta

starkblandarbetslösheten mänökadeDen motsvaras enavunga
minskade således20-åringarnai sysselsatta. Förnedgång andelen

år391989 till endastårsysselsättningen från 74 procentprocent

1993.

därförtroligen viss roll bl.a.Totalförsvarsplikten spelar atten

pågår och väntaranställer mänarbetsgivarna ogärna somunga

någonsingrundutbildningifärre änin.rycka Det äratt nu
förefter muck. Dentidigare arbetehar väntarett orosomsom

pliktpersonalen harblandår skapatframtiden detta senaresom

åtgärder det normala.inte till någralett utöver

grundutbildningenefterochekonomiska trygghetensocialaDen

totalförsvarsplik-för mångadominerande problemetblivithar det

efter mucktill jobbchansenåtgärder ökartiga. behövsDet som

Fullgörandetvill vidare.studeraunderlättar för denoch somsom
i konkurrensenbli handikapptotalförsvarsplikt får inte ett omav

jobb studieplats.eller

i frågaåterkomma dennaingår i utredningens uppdragDet att

1996.den 1senast mars
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2.4 Pliktpersonalens medinflytande

Utredningen främsthar intresserat sig för hur förreglerna
pliktpersonalens medbestämmande fungerar i praktiken. Huvudin-

trycket det faktiskaär medinflytandet förbättrats i takt medatt att

utbildningsmetodema. modemiserats. Medinflytandet har på de

flesta häll integrerats i utbildningen från tidigare ha varitatt en
personalvärdsangelägenhet.

Utredningen har inte kritik-mött de regler gäller förav som
pliktpersonalens medinflytande. bristerDäremot i tillämp-det

ningen. Det tyder på de utfärdat medintlytandeförord-att som
ningens tillämpningsföreskrifter inte tillräckligt kontrollerat deatt

följts. Den bristen liggerstörsta i varken de förtroendevaldaatt

bland pliktpersonalen eller utbildama på plutons- och kompani-
nivå motsvarande får utbildningden behövs för medin-attsom

flytandet fungeraska väl. Dessutom behöver informationen till de

nyinryckta medinflytandet förbättras.om

utredningensDet är bestämda uppfattning plutonensatt om
timme motsvarande genomförs enligt anvisningarna läggs
grunden för fungerandeväl medinflytande övrigaett även

nivåer inom förbandet motsvarande. Förbandschefema motsva-

rande rekommenderas därför kontrollera plutonensatt attnoga
timme motsvarande genomförs sätt totalför-allaett som ger
svarspliktiga i grundutbildning möjlighet bli delaktiga iatt

medinflytandet.

Vämplikts- Civilpliktskongressenoch väljer årligen Vämplikts-
rådet respektive Civilpliktsrådet. De har främsta uppgift attsom
företräda pliktpersonalens intressen. De skapar kontinuitet och
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utbild-och destatsmakternariktaskravstadga de motsom
medin-förinstrumentmyndigheterna.ningsansvariga Dessa

Försvarsmaktenstabilitetsådannivå harpå centralflytande attnu

myndigheterna börcivilpliktsutbildandeolikarespektive de

led i dettadem. Ettförmyndarskap överminska graden voreav
respektive kongresser.förhuvudmannaskapetlåta dem övertaatt
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3 Plikt medinflytandeger

l Liten historik

3.1.1 Redan Gustav Adolf

Medinflytande i sin enklaste form dialogär mellan tvåen
befinner sig inom hierarkiska struktur.personer som samma

Tidigt förstod det finns samband mellan trivsel påatt ettman
förbandet och förbättrat utbildningsresultat.ett Det kan spåras i

flera hundra år gamla befálsinstruktioner för stridande förband.

dessaI påtalas vikten befálen känner sina soldater vidattav namn
och talar till dem de jämlikar.som om vore

Medinflytandet har tillämpats i olika former århundrade-genom
Under Gustav Adolfs regeringstid förbjöds kollektivana.

bestraffningar efter påtryckningar från soldaterna. Vidare erbjöds
soldat föremål för bestraffning själv välja påföljden attsom var

inom vissa givna I Gotlands nationalbeväring,ramar. uppsatt
efter den kortvariga ryska ockupationen år 1808, fickönav
manskapet välja sina underofñcerare och underbefäl. dagI

tillämpas liknande fallskärmsjägarskolanett i Karls-system

borg.

Grunden för dagens medinflytandesystem kan härledas till andra

världskrigets utbrott, då värnpliktiga kompaniassistenter infördes.
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befäl ochtruppförandemellanavståndetminskaSyftet attvar
samarbetsmöjlighetema.värnpliktiga och Öka

representationvämpliktigmedförbandsnämndemaförstaDe

åsiktervämpliktigasinhämta deSyftet1951.inrättades år attvar
medsåg fördelarinformation.sprida Mansamtidigt attoch

utvaldafåtal förtroendemän,tilldialogenkoncentrera ett som var

värnpliktigadeGrundtanken göravärnpliktiga.de attvarav
genomfördes.ochplaneradesutbildningendelaktiga i hur

1968värnpliktsriksdagen år3.1.2 Efter

initiativ1968 påårarrangeradesvämpliktskongressenförstaDen

ungdomsförbund SSU. MansocialdemokratiskaSverigesav
s.k.Inför den värn-i Stockholm.på hotell Malmensamlades

värnpliktigalandetsSSUpliktsriksdagen hade attuppmanat

vämpliktstjänstgöringen.anknytning tillfrågor medmotionera om
förbandschefer vallandetsbegärde hos representanterSSU att av

regi ochi förbandensskulle hållasvärnpliktsriksdagentill att

möjlighet rösta.beredassamtliga värnpliktiga skulle att

dåvaran-1969 meddeladeårvärnpliktsriksdagenden andraUnder
ÖB fortsätt-ochAnderssonförsvarsministern Svende att staten

vämpliktskonferensårligförningsvis ståskulle arrangör ensom

utbildningsmyndig-samtligafrån försvaretsrepresentationmed

ÖBs genomfördesregiivärnpliktskongressenförstaheter. Den

varit årlig.därefterår 1970, och har

vämpliktskong-1970 årsefterVärnpliktsrådet bildadesförstaDet

Vpl-Ag.ArbetsgruppenVärnpliktigaoch namnetress gavs
frånutskottsordförandenanioutgjordes deArbetsgruppen av
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konferensen till uppgift fårdigbehandlaoch hade motionerdeatt

kvarstod från konferensen. Arbetsgruppen ökade docksom
snabbt sina arbetsuppgifter, delvis på initiativ.Försvarsmaktens

1971Redan på års konferens fann för gott att permanentaman

Vpl-Ag. förstaNamnet ändrades gången år 1984 till Sveriges
Centrala Vämpliktsråd iSCVR led etablerasträvanett attsom

fastare organisation. Tio år förkortades tillnamneten senare

Värnpliktsrådet, i praktikendet kallats under många år.som

Parallellt med Värnpliktsrådets utveckling delvis följdoch som en
dess verksamhet, fortsatte medinflytandet inomutvecklasattav

Årförsvarsmakten. 1972 infördes försök företagsdemokratimed

Åri försvaret. 1974 fastställde chefen för armén konferenseratt

för arméns värnpliktiga skulle hållas i varje militärområde

milokonferenser.

konferenserDessa chefenanordnades för armén syftetochav var
bredda dialogen mellan värnpliktiga och befäl. ansågManatt att

fördelaktigtdet lyssna på avgående vämpliktskullarsattvar
erfarenheter. Milokonferensema genomförs årligen i formnumera

fördelningsvisa konferenser.av

parlamentarisktEn tillsatt kommitté, värnpliktsinflytandekommit-
tén, år 1979presenterade betänkande 1979:2Ds Föett om

medinflytande för vämpliktiga. resulterade i fortsatta försökDet
ÖBmed medinflytande. fick regeringens uppdrag utvecklaatt

medinflytandet.

År 1982 bestämdes försvarsgrensvisa konferenser skulleatt

genomföras. Marinen flygvapnetoch anmodades efteratt ta
År ÖBarméns modell. 1984 kom de första föreskrifterna från
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i anslut-1984:14medinflytande FFSvärnpliktigasbeträffande

avslutades.försöksverksamhet Deperiod medtillning att en
ÖB regerings-1987 iresulterade ärframförslag lagt en nysom

medin-förvarit grunden1987:30 vilken harförordning FFS

förordningendåtill i är.fram Denflytandetsystemet ersattes av

enligt lagentotalförsvarspliktigaförmedinflytande1995:808 om
Försvarsmaktenfårtotalförsvarsplikt. dennaI1994:1809 om

verkställig-nödvändigautfärdaräddningsverk rättoch Statens att

hetsföreskrifter.

ÖB:s detalj beskriveritillämpningsföreskrifter,Utöver som
ÖBs 890032,921:riktlinjer FGfinns Tmedinflytandesystemet,

medin-Dåförtroendevalda.värnpliktigautbildningavseende av
hari armétermervarit skrivnahittillsflytandeförordningama

riktlinjergivitchefen för flygvapnetmarinenchefen för och ut

råder inom derasförhållandensärskildaanpassade till de som
i enlighet medändrasföreskrifter börförsvarsgrenar. Dessa nu

förordningen.den nya

medinflytandehistoria3.1 Vapenfrias

1902 enligtårvapenfri tjänst redanmöjlighet tillfanns ettDet
tillkomvapenfri tjänstlagencirkulär. förstasärskilt Den om

inte ansågreligiösa skälde1920. omfattade enbartDen som av

tjänst skullevapenfriansöktesig kunna bära Den omsomvapen.
församlings-utfärdat den sökandesbifoga intygett avsom var

År omfattatill samvetsömma.1925 lagen ävenutökadespräst. att

jämförttidstillâgget1950-talet ansåg1940Under och attman
så längvämpliktstjänstgöring inte skulleordinariemed attvara

inte hellerstraff. det fickuppfattas Mendet kunde ett varasom

bekvämlighetsansökningarna.ville slippaför kort. Man
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År 1977 valdes under kontaktmannakonferens den Vapenfriaen

tjänstepliktiga Arbetsgruppen Vtp-Ag. Verksamheten sorterade

under Arbetsmarknadsstyrelsen AMS arbetsgruppenoch fick

verkafrån början endast i speciell samarbetsnämnd. Vtp-Agen
intekunde fritt de vapenfrias representanter gentemotagera som

berörda myndigheter. ekonomiskaDe ochsnävaramarna var
överläggningarna innebar endast informationsutbyte och inte

medinflytande. ñck inteVtp-Ag driva intressefrågor som
exempelvis avskaffandet prövningsförfarandet. otill-Denav
fredsställande situationen ledde till inget Vtp-Ag valdesatt nytt
efter 1983 och sökte föra medinflytandefrågomaöver tillatt man

fackligaden organisationen, Vapenvågrarförbundet.

Under 1984 utsågs några vapenfria, bland dem Karl-Petter

Thorwaldsson, söka efter lösningar medinflytandefrå-att nya
Det ledde till Vtp-Ag, sorterade under Nämndenett nyttgan. som

för vapenfriutbildning NVU, med möjlighet frittatt agera
olika myndigheter.gentemot

År 1992 bytte Vtp-Ag till Sveriges vapenfria medin-namn

flytandeorganisation VMO och betonade hårdare vikten av
medinflytande på det lokala planet. VMO sökte undvika vissa

politiska frågor då bland de vapenfria fanns olika uppfattningar
kring försvar fredsarbete.och VMO ombildades 1 juli 1995 till

Civilpliktsrådet, har till uppgift bedriva intressebevakningattsom
för de totalförsvarspliktiga genomför civilplikt, sig desom vare
har vapenfri inte.ellerstatus

frågaDen drivits konsekvent sedan 1977 har varitmestsom att
få bort prövningsförfarandet för få vapenfri tjänst. harDetatt nu
lyckats. frågorAndra ständigt återkommit har varit attsom
förhindra civilpliktiga utnyttjas s.k. grå arbetskraft, fåatt attsom
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förmånemautbildningar förbättra undertveksamma ochbort

grundutbildningen.

3.1.4 ledarskapMedinflytande del moderntaven

medinflytandepliktpersonalensförmycket betydelse hurAv stor

varit yrkesofñceramasårtionden harutvecklats underhar senare

Utredningen ofta hörtförändrade sitt ledarskap. haregetsyn

medinflytandet del modernttrupputbildare ärsäga att en av

ledarskap.

år 1986. har präglatBoken Chefen och ledarskapet Denutgavs

Framgångsriktmedinflytande. ledarskapFörsvarsmaktens syn

skiljer tvåmänniskosynen chefen.beror på hos Man typer av

demokratiske chefen.chefer: auktoritäreden och den

ovilligmänniskan lat,Enligt auktoritäre chefenden är naturenav
driverdärför någon med käpp ocharbeta och behöveratt som

påförstår inte sitt bästa kortunderordnadeDe utommorot. eget

egoistiska. Chefen emellertid enligtsikt, dåoch de ohämmat ärär

lat eller kortsyntuppfattning undantag. varkenHan ärettegen

lyckligtvisegoistisk. förstår och har denoch bättreHan kan mer
starka ansvarskänsla hans underställda saknar.som

människandemokratiske chefen strävardäremot,Den attattanser

positiva förväntningar. Ansvarskänslaförtroende ochmotsvara

Chefen inteförnuft finns kan utvecklas hos alla.och och ärsunt

stående sina underställda.speciell människa, högre Hansänen

nödvändigtinsatser, vilketuppgift samordna allasbara ärär att

sina underställdaför nå framgång. bemöterskall Hanatt gruppen
människanbli sådana han ärså de påverkas attatt att ansersom
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målet.och så de verkar detatt mot gemensamma

förledarskapsforskingen intresserat sig bådemoderna harDen

för samspelet dem emellan.ledaren och de ledda, allra mestmen
mindre blivit enkelriktad funktion. LedareLedarskap har allt en

organisatorisk starktoch ledda helhet. beroendeär De är aven

viktigasteformarvarandra och varandra. deEttrentav av

medinflytandesystem därför tvåvägskom-instrumenten i dagens är

munikationen, dialogen.

3.2 Förordningen

totalförsvarsplik-Förordningen 1995:808 medinflytande förom
60tiga för genomgår grundutbildninggäller dem längre änsom

enligt 1994: 1809 totalförsvarsplikt. Syfte meddagar lagen om

medinflytandet i enlighet medutveckla verksamhetenär att

främja utbildningsförhållanden.utbildningens mål och godaatt

3.2.1 Samråd och information till totalförsvars-med

pliktiga

totalförsvarspliktigas medinflytandeDe utövas ett systemgenom
förtroendevalda samrådsorgan.och nämnder och andragenomav

totalförsvarspliktigabeslut fattas i fråga vikt skall deInnan en av
direkt tillfälleberörs beslutet lämna synpunkter.attsom av ges

totalförsvarspliktiga,Om fråga har principiell betydelse för deen

skall förband, eller andra verksamhetsställen lämnaskolor

information till totalförsvarspliktiga innan i frågande beslut

fattas. någon speciell anledning inte finns möjlighetOm det attav
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inhämta synpunkter eller lämna information före beslutet, skall de

totalförsvarspliktiga informeras i efterhand.Va1je chef harsnarast

skyldighet del personalens fortlöpandesynpunkter ochatt ta attav
informera verksamheten.om

3.2.2 Vissa bestämmelsergemensamma

totalförsvarspliktiga vidDe pluton eller vid verksamhets-annaten
ställe minstdär 10 totalförsvarspliktiga tjänstgör väljaska en

eförtroendeman med uppgift föra deras talan.att

Chefen skall totalförsvarspliktigaregelbundet samla de för

information och diskussion verksamheten. del den tidEnom av
för informationär och diskussion får användas deavsattsom av

totalförsvarspliktiga för överläggningar ledningunderegna av
förtroendemannen. Vid varje förband, skola eller verksam-annat

hetsställe där minst 50 totalförsvarspliktiga tjänstgör skall det

finnas nämnd förbandsnämndmotsvarande företrädaremeden
för de totalförsvarspliktiga och de leder verksamheten.som

de fallI där de totalförsvarspliktiga tjänstgör i bolag,ett en
förening, samfállighet, stiftelse enskildeller hosen en en annan
skall vid tillämpningen förordningdenna med verksamhetsstäl-av

i stället den myndighet enligt beredskapsförord-avses som

ningen 1993:242 ansvarig för funktionen. totalförsvar-är De

spliktiga i majoritet iskall Ordförande chefennämnden. ärvara
för förbanden, skolan eller verksamhetsstället. Ordföranden har

ställföreträdare. totalförsvarsplikti irätt nämndenDeatt utse en ga
skall tillfälle tjänstetid hälla förberedandeatt ettges samman-
träde, inför ordinarienämndens sammanträde.
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3.2.3 inom militära försvaretMedinflytande det

kompani välja förtroende-totalförsvarspliktiga vid skaDe ett en
hoskompaniassistent uppgift föra deras talanmed attman

kompani-kompanichefen. Vid varje kompani skall finnasdet en
företrädare för såväl förbandetskall bestånämnd. Denna somav

itotalförsvarspliktiga skalltotalförsvarspliktiga.de De vara
itotalförsvarspliktiga ledamöternamajoritet i nämnden. De

ytterligare totalförsvars-förbandsnämndenmotsvarande samt en
hållavarje kompani tillfälle på tjänstetidpliktig från skall attges

inför varje sammanträde medförberedande sammanträdeett

nämnden.

årligen inom varje försvarsgren anordnaFörsvarsmakten skall en

försvarsgrenskonferens. Vid skall företrädarekonferens denna

tillfälletotalförsvarspliktiga inom försvarsgrenenför de attges
diskutera frågor utbildningen ochmed Försvarsmakten rörsom

ocksåi övrigt. Vid försvarsgrenskonferensen skalltjänsten
information.Värnpliktsrådet möjlighet och lämnanärvaraattges

Försvarsgrens-konferensen genomföras i omgångar.kan

för totalförsvarspliktiga vid försvarsgrenskon-deFöreträdama

totalförsvarspliktiga i förbandsnämndenl-ferensen deutses av
motsvarande.

3.2.4 Gemensamma bestämmelser kongressom

totalförsvarspliktiga skall det varje år delsanordnasFör en

för fullgör värnplikt vämpliktskongress ochkongress dem som
för fullgör civilplikt civilpliktskon-dels kongress demen som



50 Medinflytande SOU 1995:118

Pågress. kongressema skall företrädare ombud för totalför-de

svarspliktiga delta.

Försvarsmakten skall anordna vämpliktskongressen. Statens

räddningsverk skall civilpliktskongressen.anordna Försvars-

makten och räddningsverkStatens skall anordna kongressema i

samverkan Värnpliktsrådetmed respektive Civilpliktsrâdet.

Kongressemas syfte ombuden tillfälle diskuteraär att attge

frågor betydelse för totalförsvarspliktide ledsKongressemaav ga.

totalförsvarspliktiga. Ombuden vid kongressema skall utsesav av
dem fullgör värnplikt respektive civilplikt direkta val.som genom
Valet skall genomföras tjänstetid. Valet till fårkongressema

överklagas hos FörsvarsmaktenStatens räddningsverk. Ett

överklagande skall inom vecka frångöras det protokollatten
valresultatet har anslagitsöver vid förbandet, skolan eller

verksamhetsstället. Försvarsmaktens respektive räddning-Statens

verks intebeslut kan överklagas.

Varje totalförsvarspliktig genomgår grundutbildning fårsom
lämna förslag motion behandlas vid respektive kongress.att

Förbandet, skolan eller verksamhetsstället skall lämna information

valet till tillkongressema de politiska sammanslutningar förom

ungdomar till partierär anslutna i riksdagenrepresenteradesom
och verksamma inom regionen. Därvidär skall möjlighetersom
lämnas för mötesverksamhet totalförsvarspliktidär de tjänstgör.ga

totalförsvarspliktigasDe ideltagande kongressen skall anses som

tjänsteuppgift.en

Efter kongressen skall tjänstetidombuden informera de

totalförsvarspliktiga vad har diskuterats och beslutatsom som

Översty-kongressen. Försvarsdepartementet, Försvarsmakten,
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skallräddningsverkcivil Statensför beredskap ochrelsen

vidfattats kongressema.informeras beslut harde somom

Civilpliktsrådet3.2.5 ochVärnpliktsrådet

sjusig högstvid Värnpliktskongressen får blandOmbuden utse

benämningenuppgift Värn-totalförsvarspliktiga undermed att

företrädaefter deåret kongressenpliktsrådet under det närmaste

Civil-värnplikt. Ombuden vidtotalförsvarspliktiga fullgörsom

totalförsvarspliktigasig femfår bland högstpliktskongressen utse

benämningen Civilpliktsrådet under detuppgiftmed underatt

totalförsvarspliktigaåret efter företräda dekongressennärmaste

fullgör civilplikt.som

Värnpliktsrådet Civilplikts-ellertvå avgående ledamöterHögst ur

Värnpliktsrådet ellerväljas till nytillträdanderådet får detom

Civilpliktsrådet.

tillVärnpliktsrådet administrativt anslutet Försvars-skall vara

tillgång tillförsorg haskall Försvarsmaktensmakten. Det genom
kansli till regionala kanslier.centralt ochett

tillCivilpliktsrådet administrativt anslutet Statensskall vara

Räddningsverkets försorg haräddningsverk. skallDet genom
kansli.tillgång till ett

Civilplikts-respektiveVärnpliktsrådets ledamöterFem tre avav

grundutbildningfullgöra återståenderådets ledamöter har rätt att

totalförsvarsplikt vid något rådens1994: 1809enligt lagen avom
kanslier.
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ledamöter i Värnpliktsrådet och Civilpliktsrâdet inteDe som

fullgör grundutbildningenlängre skall behålla sina förmåner

enligt förordningen 1995:239 förmåner till totalförsvarsplik-om

tiga.

3.2.6 Kontaktmannakonferens

Värnpliktsrådet Civilpliktsrâdet får varje åroch genomföra
vardera konferens med totalförsvarspliktiga kontaktmän. Omen

finns särskilda fårdet skäl, konferensen genomföras i omgångar.
i konferensenDeltagande skall tjänsteuppgift.ses som en

3.2.7 Samrådskommitté

Försvarsmakten skall regelbundet samla företrädare för olikade

försvarsgrenarna Värnpliktsrådet tilloch kommitté fören

överläggningar i frågor de totalförsvarspliktigas medin-rörsom

flytande.

räddningsverkStatens företrädare förskall regelbundet samla de

funktionsansvariga myndigheterna Civilpliktsrâdetoch till en
kommitté för överläggningar i frågor totalförsvars-derörsom

pliktigas medinflytande.
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3.2.8 Verkställighetsföreskrifter

FörsvarsmaktenStatens räddningsverk får meddela föreskrifter i

fråga om
färdet högsta antalet ombud väljas till värnpliktskongres-som

respektive civilpliktskongressen,sen

medinflytandet i arbetsmiljöfrågor,
de förtroendevaldas utbildning uppgifternaför enligtde

förordningen har fullgöra,att

verkställighet i övrigt förordningen4. av

3.3 Aktörerna tycker

Värnpliktsrådet, Civilpliktsrådet, FörsvarsmaktenHögkvarteret,
Statens räddningsverk, Ofñceramas Riksförbund och Svenska

Ofñcersförbundet har ombetts sin medin-dagensatt ge syn

flytandesystem. Utredningen bad två frågeställningar.om svar
i medinflytandesystemetdag olika nivåerFungerar på bra eller

mindre bra

några konkreta åtgärderNämn skulle kunna förbättrasom

pliktpersonalens medinflytande i framtiden.

3.3.1 Värnpliktsrådet

Värnpliktsrådet medinflytandesystemet på förbandenattanser
allmänt fungerar tillfredsställande.sett
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Plutonens timme kallas många förband för plutonchefens
timme; PlutC timme. viktigtDet värnpliktigaär de förståratt

intedet plutonchefenär skall leda detta grundläggandeatt som
ÖBsinslag i medinflytandesystemet. handbok medinflytandeom

för värnpliktiga föreskriver: A11 inompersonal plutonen skall

delta i plutonens timme. Verkligheten på förbanden inteär

sådan, plutonens timme samlar hela personalstyrkan.att De

värnpliktiga i plutonen ska kunna kalla den personal de önskar

diskutera med. rimligtDet är och genomförbart krav.ett

Kompaninämnden bra instrumentär för diskussion ochett

medinflytande. Möjligheterna fatta beslut inom kompaninämn-att

den dockär begränsade. ÖnskvärtDet är centraltatt man ger
tydligare föreskrifter kompaninämndens beslutsmandat ellerom
åtminstone lägger fast för nämndens arbete. deAttramar

värnpliktiga skall i majoritet i kompaninämnden efterlevsvara
inte på alla förband. viktigtDet är skyddsassistentema finnsatt

representerade i kompaninämnden.

Förbandsnämnden fungerar enligt Värnpliktsrådet liknandeett

sätt kompaninämnden, med brister. Möjligheten försom samma
de värnpliktiga del beslutsunderlag och få inblick i deatt ta attav
lokala förbandens verksamhet är begränsad. leder tillDet att

möjligheten till medinflytandet minskar och beslutens kvalité

försämras.

viktigtDet förankraär medinflytandet hos truppförande. befälatt

och utbildningschef och öka deras insikt hur använderom man

medinflytandet instrument i utbildningen. gäller ocksåDetsom

inställningen medinflytande och demokrati naturliga inslagäratt

ivårt samhälle, inklusive Försvarsmakten. Värnpliktsrådet anser

yrkesofficerare i dag inte tillämpar medinflytandet i.att den
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utsträckning möjligt. kan bristfälligär Det bero utbildningsom
information.och Medinflytandefrågoma bör obligatorisktvara

påämne de skolor utbildar officerare.som

Skyddsassistentema ihar dag inte motsvarande skyddsom-status

buden bland yrkesofficerama. anmärkningsvärt,Det eftersomär

värnplikten fylld riskmoment.är med tillräckligMed utbildning
finns ingadet helst skäl inte pliktpersonalensävenattsom

skyddsassistenter skall rättigheterha och skyldighetersamma som

skyddsombud. förstaEn åtgärd bör åtminstoneattvara ge

huvudskyddsassistenten tillräcklig utbildning och statusen som

skyddsombudens.motsvarar

Skyddsassistenter och skyddsombud inom Försvarsmakten an-
vänder i dag symboler namnbrickan visar vilken uppgiftsom
de har. Samma bör utformas för övriga förtroendevaldasystem

bland pliktpersonalen.

ÖBs handbok medinflytande för värnpliktiga enligtbörom

Värnpliktsrådet uppdateras med medinflytandeförordningden som
trädde i kraft den 1 juli 1995. Handboken skrivasbör så denatt

bättre förhållandenaöverensstämmer med inom olikade truppsla-
Handboken bör klarare vilka gäller för detgen. ange ramar som

lokala medinflytandet. bör iDen tryckas format så den kanett att

bäras i benñckan.

Värnpliktsrådets möjligheter hålla kontaktgod mellan deatt

regionala och lokala instansema ofta varithar bristfälliga. Det

lämpligt möjliggöra fördelningsträffar förtroendemändärattvore
inom fördelningen samlas under dag. Syftet med fördelnings-en

densammamötena är för kontaktmannakonferensen. Värn-som

pliktsrådet bör kalla till dessa möten.
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förorganiseravelat och haVämpliktsrörelsen har länge ansvaret
i beslutandevämpliktsrörelsens högstaVämpliktskongressen,

förfogande såtillställainstans. Försvarsmakten bör attpengar
tillfredsställandegenomföras på sätt.kongressen kan ett

medin-värnpliktiga ochSverigesVärnpliktsrådet vill företräda

internationellt, främst i våra grannländer. Det ärflytandesystem
villVivåra erfarenheter.aktivt medviktigt delaratt avoss

internationell prägel. Värn-medsamarbeteäven uppmuntra ett

för sådanframgång begärtpliktsrådet har hittills utan pengar
börFörsvarsmaktenfrån Försvarsdepartementet.verksamhet

Värnpliktsrådet åskahar rättredovisa för vilka verksamheter att

Värnpliktsrådet vidrättigheter harvilkamedel och besked omge
internationella kontakter.

fårsju ledamöterföreskriver högstMedinflytandeförordningen att

förordningenVärnpliktsrådet föreslårunder kongressen. attutses

får nio ledamöter.så i ställetändras kongressen utseatt

3.3.2 Civilpliktsrådet

attförflutit för skaför tid detCivilpliktsrådet allt kortattanser

fungerar inom denmedinflytandetkunna sig huruttala om nya
slutsatsertotalförsvarsplikt. Rådet kan endast draför avramen

vapenfria Under hösteninom sektorn.tidigare erfarenheter den

medinflytandetfram förföreskrifter hurarbetaskommer attnya
samrådRäddningsverk iSRVfungera. Statensska Det görs av

Civilpliktsrådet.med

fungeratmedinflytandet haromdöme kanSom allmänt sägas att

på småsvårigheter. berorfunnits vissa Dessabra detäven om
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brist på information tidigareoch missförstånd mellangrupper,
administratör och Civilpliktsrådets föregångare VMO ochgrupp,

CivilpliktsrådetVtp-Ag. vill inte uppfattas övervaknings-ettsom

organisation eftersträvar lösa lokalautan attorgan, som en som

problem lokalt i samförstånd med berörda parter.

Informationen medinflytandet för dem skall rycka årom som
bristfällig. informationIngen före inryckningen. denNärges

civilpliktige väl på plats,är det variationär informatio-stor

från de ansvariga hos respektive utbildningssamordnare.nen

Ett bra medinflytande kräver engagerad pliktpersonal. deI

civilpliktigas fall väljs kontaktman valDetta görsen per grupp.
ibland innan informerats medinflytandeverksamheten.gruppen om

Civilpliktsrådet detta val bör först eftergöras s.k.deattanser
informationsträffar rådet genomför. blirDen kontakt-som som

bör förstå vad det innebär inseoch uppgiften kräverattman

förståelse, utbildning.ochengagemang

Idag går s.k. inryckningspaket till alla civilpliktiga föreett ut

inryckningen. paket innehållerDetta information inställelse-om
datum, förmåner Civilpliktsrådetort, önskar detetc. ävenatt

innehåller folder medinflytandet. Då skulle civilpliktigaen om

möjlighet reda på medinflytandet vilkaochatt tages mer om

rättigheter de har föreredan inryckningen.

3.3.3 FörsvarsmaktenHögkvarteret

Högkvarteret år uppfattningen medinflytandesystemetattav

fungerar relativt bra alla nivåer. fungerarDär det mindre bra
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bristen finnsförståelse.ochbristande kunskap Denorsakenär

värnpliktiga och anställda.både hos

olika förbandvid sina besök påHögkvarteret har attnoterat

värnpliktiga mycketförtroendevaldautbildningen till de är

finns också förbandinnehåll och längd.varierande både till Det

genomför mycketutbildning, eller deninte genomför någonsom
fick sittförtroendevaldetidpunkt då deni förhållande till densent

uppdrag.

ytterligare förinte några reglerdet behövsHögkvarteret attanser
regelverket.behöves kunskapmedinflytandet. Däremot om

attityder, i sinofta till förändradelederFörbättrad kunskap som

förbättringartorde leda till och störretur engagemang.

Ämnet värnpliktiga överhuvudtagetmedinflytande .för och

pliktsyste-vämpliktige ochinklusive denhantering, omomsorg
i officersut-platsi sig enligt Högkvarteretbörmet ges mer

bildningen på nivåer.alla

3.3.4 RäddningsverkStatens

föreslåinte möjligt konkretaRäddningsverket det attnuanser

medinflytande.förbättra pliktpersonalensåtgärder skullesom

medinflytandeverksamheten.det gällerVerkets roll vadär ny

medinflytandefrågor tillerfarenhet begränsasRäddningsverkets av

vapenfria tjänstgjort vidde kontaktmän bland deutsetts somsom

uppfattning kontakterna medRäddningsverketsverket. är att

tjänstepliktigastidigare vapenfriarespektive ochkontaktman

medinflytandeorganisation fungeradeVMO bra.
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3.3.5 Officersförbundet ORF

inteHar svarat.

3.3.6 Sveriges Officersförbund SOF

Enligt SOF:s uppfattning formerna förär de totalförvarspliktigas
medinflytande fullt tillräckliga. Värnpliktsrådet och Vämplikts-
kongressen spelar viktig roll opinions- informations-ochen som

Erfarenheten förbandsnivå visar det kompanichef-ärorgan. att

inställning huravgör medinflytande de totalför-ens stortsom

svarspliktiga får under utbildningsâr. SOF någraett attanser
förändringarstörre inte nödvändiga,är eftersom medinflytandet

för totalförsvarspliktiga fungerar väl inom Försvarsmakten.

befogatDet är med ökad information medinflytandesyste-en om
främst på lokal nivå. Det skulle kunnamet ske i form litenav en

folder eller minneslista till kompani- och plutonschefer motsva-

rande beskriver hur medinflytandet för totalförvarspliktigasom
skall fungera.
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tillämpningenpraktiska3.4 Den

3.4.1 besökSju

i landetutbildningsplatsernågrabesöktUtredningen har runt om

fungerarmedinflytandesystemethurkunskaperför samlaatt om
videndagsbesökgjordesförsvaretmilitäradetpraktiken.i Inom

7i Hässleholm, F8i19 Boden, PBMekBi1 Kungsängen,IB

i Karlskrona. Inomoch Ytati GöteborgKA4GMBi Såtenäs,
Rädd-Brand- ochLuftfartsverketsbesöktescivila försvaretdet

Arlanda.vidningsskola

totalför-medförmiddagenvi undersamtaladebesökVid dessa

kompaninivå-ochpluton-förtroendevaldasvarspliktigas
Besökenutbildare.med deraslunchefterochmotsvarande

förbands-skolledningen.samtal medkortaremedavslutades ett
visadeutbildare öppenderasförtroendevaldaSåväl de ensom

kring medinflytandetfrågorvilligt dediskuteradeattityd och som

medinflytandetInställningen tillmed dem.vi genom-vartog upp
utbildningsplatsema.sjuträffade devipositiv demgående hos

och3.4.2 Frågor svar

medinflytandesystemetsangåendefrågorställtVid besöken har

förbandsnivåtillfrån pluton-fungerardettillämpning och hur

för-med dediskuteraavsågfrågormotsvarande. De att

diskuterakundeså debesöket,föreskickadestroendevalda ut

totalförsvarspliktiga.med andradem
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3.4.3 Syftet med medinflytandesystemet

totalförsvarspliktigasDe medinflytande tycks bliväg att ett
Ävensjälvklart, rutinmässigt inslag i utbildningen. tillämp-där

ningen brister i principär positiv till och förstår syftet medman

reglerna för medinflytande. Det påär de flesta förband inte

längre inslag i personalvårdenett för pliktpersona-att ta ansvar
lens medinflytande. Trupputbildama, ofta ganskaärsom unga,
tycks deras hantering medinflytandetatt påverkaranse av
bedömningen deras skicklighet yrkesmän.av som

Det övergripande syftet skapa positiv attityd till utbild-att en
ningen och därmed det lättaregöra nå de målen föratt uppsatta
verksamheten förstås alla inblandade parter.av

Några gamla tankegångar medinflytandet civilisternasettom som
intrång och försök demokratisera hierarkiskt auktoritärtatt ochett

kommandosystem har utredningen inte på.stött Totalförsvarets

personal uppfattar sig i dag modernt inslag i det demokra-ettsom
tiska samhället.

Internationella studier Nya tider för försvaret, Weibull, FOA,

1995 tyder på officeraresvenska bättreatt är integrerade i det

civila samhället kollegornaän i andra västeuropeiska länder. En

majoritet den svenska officerskårenstor det naturligtav attanser
fackligadet medinflytandet ska alla förhållanden i arbetet.avse

Svenska officerare för övrigtär unika den strejkrätt de hargenom
i fredstid. De enligt studien civilt och militärt ledarskapattanser
blir och lika, och det också bör så.attmer mer vara
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Information3.4.4

mängdpliktpersonaleninryckningen fårefterUnder veckan en

kompanichefenoftagrundutbildningen.information Det ärom

medinflytandesyste-informerarkortfattatmotsvarande omsom
till sig,information svårdenna ärMånga upplever att taattmet.

första veckan. Deunder denallting omtumlande ochdå är nytt

information några veckorytterligareskulle önska att senaregavs

plutonsnivå.på

medinflytandet i sambandinformationenPå några förband omges

organiserad.personalvårdengenomgång hur ärmed längre aven
in-personalkonsulent sköterDå civilanställddetår somen

formationen.

tämligenpåförbandsbesöken lyssnatUtredningen vidhar en
efter in-totalförsvarspliktiga hur deunison kritik från de av

Ävenformer.medinflytandetsryckningen informerats om
iblandförbandsledningar hartrupputbildare och attansett

förbättras.informationen kan

information tillför förstadenklar fördelDet är ansvareten om
vilketplutonsnivå motsvarande,liggertotalförsvarspliktiga

ÖB medinflytande för1988:36också föreskriver i FFS om
då demMedinflytandet lärsvärnpliktiga. ut senaresomav

blirtotalförsvarspliktiga.befattningsutbilda Detdekommer ettatt

istället för perso-dagliga utbildningeninaturligt inslag den en

nalvårdssak.

tillfällen under devid minst tvåinformationen börDenna ges

kompanichefensjälvfallet braförsta ävenveckorna. Det är om

medinflytandet.sinmotsvarande synger
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En norrländsk personalkonsulent sammanfattar problematiken:
Min upplevelse år så länge medinflytandet för vpl skallatt

handläggas konsulent blir den verksamheten allvarav tagen
och sedd viktig del i vpl-utbildningen. Medinflytande försom en

vpl skall enligt min mening bedrivas där verksamheten för vpl
bedrivs, alltså i linjeorganisationen. Så länge medinflytande
bedrivs sidovagn konsulent, blir det viktsom en av av samma

den övriga vpl-utbildningen.som

3.4.5 Val förtroendemänav

ÖB:sValen genomförs enligt föreskrifter med nominering av
kandidater och val sluten omröstning eller i vissa fall medgenom

handuppräckning. Tidpunkten för valen varierar. Några deav
totalförsvarspliktiga berättade de har blivit valda redan andraatt
veckan efter inryckning. Då hade de inte informeratsens om
syftet med medinflytandet eller varför valen genomfördes.

Några totalförsvarspliktiga har svårt förstå varför det görsatt
omval efter varje omgång nyinryckta då de befálselever som-
valts tidigare i regel blir omvalda.

Några utbildare det inte braåratt vänta än veckaattanser mer en
innan valet förtroendevalda sker. Vi och soldaterna behöverav

förtroendevald tidigt kan fungera kanal mellanen som som en oss
och dem.

På vissa utbildningsplatser kan det medföra problem väljaatt
förtroendevalda enligt 1988:36,FFS då de totalförsvarspliktiga
endast placeradeär på dessa kompanier motsvarande kortareen
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verksamhetsställentill olikasedan placeras5-6 veckor ochtid ut

tjänstgöring.för

andraförsta ellerredanvälja förtroendemänilämpligaDet att

totalförsvarsplikti-ifrågasättas.inryckningen kan Deefterveckan

bästså devarandralärt kännadå knappasthar vetatt somvemga
sigmellankanalbehovUtbildamasdem.kan representera av en

sätt.kunna lösastotalförsvarspliktiga böroch de annat

kompaniets motsvaran-fungeraexempelvisDageleven kan som

genomförs.förtroendemäntills valende talesman av

inomhållas1988:36 valeni börföreskrifterna FFSEnligt sex

nomineringen får pågåkandidaterÖnskvärtveckor. Det år att av

frågandiskuterahinnerpliktpersonalensånågon veckaunder att

ordentligt.

3.4.6 Utbildning

förtroendevaldatotalförsvarspliktiganågra få deBara somav
fått denförbandsbesöken hadeunderutredningen talat medhar

ÖB rekommende-timmar16utbildning för uppdraget somca
förredan 7totalförsvarspliktiga hade valtsNågra dessarar. av -

helsttid inte fått någonunder dennamånader sedan och8 som

uppdraget.fullgörautbildning för bättre kunnaatt

anordnarmotsvarandeförbandenvanligtDet är ett ut-att

efter denskerförtroendevalda.för Detbildningstillfálle årper
fårförtroendevalda väntaundvikainryckningen.sista För attatt

före-genomföramotsvarandeförbandenmånader börmånga
år.två gångerskriven utbildning per
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Några yrkesofñcerare ansåg det ibland problem med tidenatt var
för utbildning förtroendevaldade och skyddsassistentema.av

Utbildningen innebär intede deltar i den vanliga befattningsut-att

bildningen tvåunder dagar och för några längre. ansågännu De

i stället fördelmed skulle kunna dela utbildningen iatt man upp
flertal 2 3 timmarsett pass.-

Flera trupputbildande yrkesofñcerare hade enligt uppfattningegen

utbildningsjälva fått alltför kort fredstjänsti värnpliktshante-och

ring. fåtalBara föreföll väl insatta i de regler förgällerett som
de totalförsvarspliktigas medinflytande.

För förtroendevaldamed ska fungeraatt systemet representanter
tillfredsställande bör den rekommenderade utbildningen 16om
timmar genomföras. tillräckligaMed kunskaper de reglerom som
gäller kan de verka effektivt och skapa förtroende hos dem som
de ska För deras befäl det fördelär kunnarepresentera. atten
samarbeta med kompetenta för pliktpersonalen.representanter

Också trupputbildama motsvarande har behov in-av mer
formation och utbildning i hur medinflytandesystemet ska

fungera. ingårDet i intedag i den reguljära ofñcersutbildningen.
På det områdethär sjålvlärda,är vanlig kommentar.var en

Av Högkvarterets till utredningen framgår avsikten äratt attsvar
för dessa frågor i den reguljära officersut-utrymmege mer

bildningen på alla nivåer. Officerare med goda kunskaper i ämnet

kommer tvivel höja kvaliteten pliktpersonalensutan att

medinflytande förbandde där de tjänstgör.

åtgärdEn enkel i denna riktning till allaatt att trupput-se
bildare och alla värnpliktiga förtroendevalda får personligtett
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ÖB:s Vid utredningensexemplar medinflytandehandbok. besökav

på förbanden visade sig förvånande många både blanddetute att
ÖB:sbefäl förtroendevalda aldrigoch eller hört talassett om

handbok.

3.4.7 timmePlutonens

Erfarna yrkesofficerare har vid flera tillfällen till utredningen
framfört bara medinflytandet fungerar bra inom plutonemaatt om

sinmotsvarande så allt i ordning. på den nivån,Det näraär är

de totalförsvarspliktiga, alla frågor kan och börnästansom

hanteras.

timmePlutonens därför viktigastemotsvarande det kanskeär

instrumentet i formella medinflytandetden struktur byggersom

på. Utredningen har förbandsbesöken funnit praxis förunder att

plutonens timme varierande.mycketär

Plutonens timme fast påbör programpunkt veckoschemat.vara en
bör helst inte förläggas till fredag eftermiddag iDen konkurrens

med helgstädning och hemresa. kan med fördel genomförasDen

också i falt. fast dagordningbra den harDet är om en som

medger tid för diskussion totalförsvarspliktiga självadeämnenav

tar upp.

inte dåovanligt plutonens timme genomförs endast viDet är att

någothar behöver diskuteras. liknande Vikommentar:Ensom
får förha plutonens timme befälen finns tiddetnär attanser

det.

totalförsvarspliktiga föredra uppläggningtycks pluto-De en av
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timme under del tiden dem tillfälle tillnens som en av ger
enskild Överläggning närvaro plutonsbefål. fastaAndrautan av
punkter på dagordningen utvärderingär den gångna veckansav
arbete vid övningar lektioner.och plutonsbefálenFör detär

vidare positivt informera kommande veckasatt om program
och de totalförsvarspliktigas kommentarer till den planerade
verksamheten. Många också plutonens timme enser som
säkerhetsventil där problem och meningsskiljaktigheter kan

diskuteras.

Utredningen slutsats otvetydig.är Plutonens timme heltär

grundläggande för hur formelladet medinflytandet fungerar på ett
förband. förespråkarDe informellt medinflytandesom som en
ersättning för plutonens timme väljer svåraremycket väg. Deten
ligger fara i i det formella medinflytandets grund-att struntaen

sten.

förbandschefmotsvarande,Den är angelägen attsom om
medinflytandet verkligen fungerar i praktiken, bör enligt ut-

redningens uppfattning .kontrollera plutonens timmeattnoga
ÖB:sgenomförs sätt i regeringens förordning ochsom avses

handbok.

3.4.8 Kompaninämnd

Kompaninämnden motsvarande mellansteget iär lokaladet

medinflytandet Formema för hur den arbetar varierar. Plikt-

ÖB:spersonalen ska i majoritet i nämnden enligt före-vara
skrifter. Nämnden får besluta logementens utsmyckning ochom

möblering, vakt och beredskapslistor m.m.
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tillkännerdockförbanden tycks detUte attsomvara

yrkesofficerare sadefrågor. Någraifår besluta dessanämnden

visste devärnpliktiga inte vadbra deuttryckligen det attatt var
tillställaskulle baraDethade beslutarätt att en massaom:

problem.

skallför arbetefastare detfinnastycks behovDet somramarav
skrivervissa förbandPåbedrivas i kompaninämnden. man

kompaninämnden.i Nårfrån sammanträdenaprotokoll pro-
informationen till personalen ochsprids förbättrassedantokollen

få kännedommöjlighetharårskullarnästkommande att om

tidigare beslut.

3.4.9 Förbandsnämnd

totalförsvar-förmöte, deföregås därFörbandsnämnden ettav
inför nämnden. Blandfrågorträffas enskilt och berederspliktiga

varit medträffat fåutredningen detförtroendevaldade somvar
intetycksmotsvarande.förbandsnämnd Den samman-om en

in.ryckttotalförsvarspliktiga på förbandet harförrän allaträda

olikafinnas utskottdet skakan beslutaFörbandsnämnden att som

exempelvis någraingårsakfrågor. Såspecifikabehandlar

antagningsnämnden,iförbandsnämndentotalförsvarspliktiga ur

officersaspiranter.föreslår vilka skall antas somsom som

helahelst berörai förbandsnämnden börfrågor behandlasDe som
Totalförsvarspliktigamedför ofta kostnader.förbandet. Förslagen

förbandsnämndeniansågdeltagit i sammanträden att mansom
igångdet sedan sättsvad de har säga,lyssnar attatt men

själva rycktblir innan de har Eninte klarautredningar ut.som
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förmetod förslag hänvisa tillär budgetenatt stoppa attannan att
redan beslutad.är

förtroendevaldaDe medverkar i förbandsnämnden motsva-som

rande är överlag befälsuttagna. Det är bara välettgenom
fungerade medinflytande på lägre nivåer de blir verkligtsom
representativa.

3.4.10 Disciplinstraff

Värnpliktsrådet har under årrad sökt väcka debatt kring deen
speciella diciplinstraff kan drabba totalförsvarspliktiga. Detsom

principiella kravet dessaär bestraffningsformer avskaffas.att

Vidare har rådet riktat uppmärksamheten förekomsten grå’av
bestraffningar vid sidan skrivnade reglerna.av

Frågan har anknytning till hur medinflytandet fungerar eftersom

bestraffningsrätten symboliserar den hierarkiska beslutsstruktur

pliktpersonalen underkastad.är

Grundinställningen bland de förtroendevalda utredningensom
talat med disciplinstraffenär behövs. Det normalaatt tycks vara

diciplinstraff extratjänst eller utegångsförbudatt några dagar
kompanichefutmätt motsvarande är ganska sällsynt före-av

kommande. civilpliktigaDe känner intenästan till företeelsen.

Den kallas för höras förseelse han begått få sittochattsom om

diciplinstraff har iutmätt regel totalförsvarspliktig ien annan
sällskap.

svårtDet är bedöma hur vanligt det med gråär bestraff-att

ningar på plutonsnivå. förekommerAtt de och de totalförsvar-av
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naturlig plikttjänst-spliktiga deli allmänhet accepteras avsom en
utbild-fåttPå sina håll har det karaktärenuppenbart.är aven

sitt åläggsexempelvis glömtningsmetod dennär vapensom som

långt under några dagar.fastknutet i 1,25bära det snöreettatt m

bestraffningar ofta tillgrips förutbildningssituation därEn att

befrämjar själv-pliktpersonalenutbildarensmarkera makt över

fungerarmedinflytandetfallet inte positivaden anda gör attsom

väl.

utredningen till sinaInformation i lyssnat underdenna sak som

specielladeförbandsbesök för börtalar Översyn görasatt aven

totalförsvarspliktiga.diciplinstraff användas Denkan motsom
fredifrågeställningen sådan bör besvara detäröversyn omen

disciplinstraff för medborgareverkligen speciella debehövs som

utbildning inom totalförsvaret.genomgår

må yrkesofñcerarna kangoda ambitionerna blandHur än vara
fortfarande ligger någotinte frigöra sig från intrycket detattman

militarymilitary justice justice whati konstaterandet toatt

music music.to

civilplikt3.4.11 totalförsvarspliktiga fullgörDe som

totalförsvar-regeringens förordning medinflytande förGenom om

gången fåttspliktiga 1995:808 civilpliktiga för förstahar de ett

medinflytande. räddningsverk under höstenreglerat Statens

tillämpningsföreskrifter för alla1995 i färd skrivamed att

totalförsvarspliktiga inom detutbildarverksamhetsställen som

TidigareCivilpliktsrådet.civila försvaret. i samråd medskerDet

Vapenfristyrelsen medinflytandetanvisningar förgivit hurhar ut
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bör bedrivas, dock haftha någon förordning stödjautan att att
sig på.

dag väljsI kontaktperson Gruppemas storleken per grupp.
varierar. Kontaktpersonen får gång i veckan samla fören gruppen

inhämta synpunkteratt han försedan vidare till utbildnings-som
ledningen på verksamhetsstället. Några civilpliktiga och deras
befäl det inte behövs något formelltatt medinflytandeanser
eftersom småär och den informella kontakten så braärgrupperna

formellt känns överflödigt.att ett system

gångEn år hålls kontaktmannaträff inom varje funktions-per en

myndighet för diskutera Övergripande frågoratt derörsom
civilpliktigas situation.

Även civilpliktigasde förtroendevalda bör självklart ut-ges
bildning medinflytandesystemet i början grundutbild-om av
ningen.

För stadga medinflytandesystemetatt bör de fullgörge som
civilplikt i likhet med de fullgör värnplikt ha schemalagdsom en
träff sinamed utbildare varje vecka. formellaDenna säkerhets-

ventil bör inarbetas under normala utbildningsförhållanden för

kunna fungera problematt uppstår.om

3.5 Medinflytandet kan förbättras

Utredningen har tagit del många och mycket varierandeav

uppfattningar hur de totalförsvarspliktigas medinflytandeom
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måstemedinflytandetföri praktiken. natur-fungerar Formema

utbildningsför-varierande lokalahögstligtvis till deanpassas
påvärnpliktigafåför någraMedinflytandethållandena. en av

inommallarenligtfungeraintekustflottans båtar kan somsamma

medinflytande harPliktpersonalensbrigad.mekaniseraden
moder-totalförsvaretinomi medpositivt taktutvecklats att man

blidock bättre. Prop.Mycket kanutbildningsmetodema.niserat

liksom denpliktpersonalviktigtslår fast: Det är199596: 12 att

totalför-inommedinflytandetillförsäkraspersonalenanställda ett

härtill.med hänsynledarskapetoch attsvaret anpassas

totalförsvaretsihöja kvalitetenfinns förstyrmedelDe attsom

tillräcklig grad. Deiinte använtsmedinflytandesystem har

naturligtvistillämpningsföreskrifter skaskrivermyndigheter som
kontinuerligochbättrehandlarföljs.de Detkontrollera att om

mycketpliktpersonalen. Det ärinryckandetillinformation den

medin-kringutbildningbedrivaenergimedangeläget störreatt
ochföretroendevaldatotalförsvarspliktibåde bland deflytandet gas

motsvarande.kompaninivåochpå plutons-utbildarebland deras

genomföraskunnalistats nedan börrekommendationerDe som
berördavid deverksamhetenreguljäradel denavsom en

motsvarande.myndigheterna

ÖB:s medinflytandevämpliktigasdeanvisningarallmänna om
3.1.2. ovanskrivas semedinflytandehandboken böroch om

förbandschefensnaturligtvissåföljas. sker äroch sedan Att

förvarsgrensvisakompletterandedegällerDetsammaansvar.
anvisningarnaiinte legatbristernaHittillsanvisningarna. har utan

ofta nonchaleras.uppenbarligeni deatt
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Att exempelvis plutonens timme verkligen läggs i veckosche-

och genomförs naturligtvisär primärtmat plutonchefens ansvar.
Men det också förbandschefensär uppgift kontrollera ochatt

ingripa plutonensnär timme upprepade gånger inte hinns med.

formellaDet för utövandet medinflytande kan intesystemet av
olikaersättas med former informellt medinflytande utan attav

de totalförsvarspliktigas intressen förr eller blir eftersatta.senare

Information medintlytandet till de nyinryckta bör lämnasom
vid flera tillfällen under förstade månaderna. Den bör lämnas av
de ordinarie utbildama.

De totalförsvarspliktigas förtroendevalda måste få den

utbildning föreskrivs för kunna fullgöra sina uppdrag.attsom
Sådan utbildning bör vid flertalet förband genomföras två gånger

år och omfatta föreskrivnade 16 timmarna. förtroende-Deper
ÖB:svalda ska självfallet ha personligt exemplar medin-ett av

flytandehandbok.

Den personal tjänstgör pluton- och kompaninivåsom

motsvarande bör under sin utbildning delges kunskaper om
medintlytandets former innehåll.och iDetta dagär avgörandeen
brist. utbildareDe utredningen harmött alla beskrivit sig som

Ävensjälvlärda i frågor medinflytandet.rör alla utbildaresom
ÖB:sbör ha personligt exemplarett medinflytandehandbok.av

Plutonens timme motsvarande är grundstenen i medin-

flytandet under grundutbildningen. förfuskasDär den undergrävs
medinflytandet. Förbandschefens för plutonens timmeattansvar
genomförs kan inte understrykas.nog
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regler. Blklararemotsvarande börKompaninämnden ages

protokollföras.sammanträdenbör dess

kontaktmänhuvudför-förbandensträffar medRegionala
gångtreförsvarsgrenama börinom allatroendemän arrangeras en

medintlytandefrågor detinsikt ifördjupadår för attper ge

civilplikt kantotalförsvarspliktiga fullgörlokala planet. För som
område.funktionsmyndighetsrespektiveinomträffar anordnas

fårCivilpliktsrädetVärnpliktsrådet ochbetydelsefulltDet är att

Civilplikts-respektiveVämpliktskongressendirekt inflytande över

genomförande.kongressens

representativa möjligt.självfallet såbörKongressema somvara
befålsele-fördelningen mellanobalansen iKritik riktatshar mot

Vämpliktskongressen.ombuden vid Demeniga blandochver
eftersträvatill kongressen börorganiserar ombudvalen avsom

värnpliktiga kandiderar.antalstörreatt ett

årligen sjuCivilpliktsrådet väljsTill Värnpliktsrådet och

detill uppgiftharrespektive fem ledamöter representeraattsom
förändringarpådriva de kravtotalförsvarspliktigas åsikter och

beslutarkongressen om.som

VärnpliktsrådetfunnitförbandsbesökUtredningen vid sinahar att

till med detkommaföreteelse. För rättatämligen okändär atten
antaletmilostabema ochtjänstgöra vidfler ledamöterbör

i rådet ökas.ledamöter

SFS anpassning1995:808, innebar10. Förordningen avensom

totalförsvarsplikttillmedinflytande lagenförreglerna om
kunnaför fulltkompletteras1994:1809, behövakan utatt
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tillämpas bland fullgöräven de civilplikt. Ett exempel ärsom
bestämmelsen det ska finnas minst 50 totalförsvarspliktiga påatt

verksamhetsställe för ska organisera förbands-ett att man en
nämnd motsvarande. På de flesta versamhetsställen totalför-där

svarspliktiga tjänstgör i civiladet försvaret antaletär lägre 50.än

Vissa problem har uppstått i det pågående inomarbetet Rädd-

ningsverket med i samråd med Civilpliktsrádet skrivaatt nya
tillämpningsföreskrifter. Därvid identifieras frågor kansom
komma kräva textjusteringar i förordningen.att
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ekonomiska frågorSociala och4 un-

grundutbildningender

Pliktförsvarets framtid14.

19954.1.1 Principbeslut hösten

militäraTotalförsvarspliktens värnplikt förtvå komponenter det-
försvaret civilplikt för civila beredskapen står underoch den -

Enligt riksdagens femåriga försvarsbeslut 1992 behövsdebatt.

inte lämpliga manliga i krigsorganisationen.längre alla ungdomar

grundutbildningdärför inte tillTusentals har kallatsmänunga

mönstringen till såpå år. har vid i stället förtsDe ensenare

utbildningsreserv.kallad

fastinslag i försvarspolitik, riksdagen läggercentralt denEtt som

totalförsvarspli-iett principbeslut 1995, bli flerhösten väntas att

kiga grundutbildas. personalkrävande arménsker denDet trots att

politikska minskas. uttalade syftet med dennaDet är attnya
folkförsvarets demokratiska förankring.stärka
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4.1.2 förankringFolklig

Totalförsvarsplikten försvaret folklig förankring.starkger en
Genom flertalet frivilliga kvinnor ioch antal 20-mänatt ett

ärsåldem medverkar i totalförsvaret hålls fördet allmän-öppet
hetens insyn. innebär ständig granskningkritiskDet en av

organisationen tilloch bidrar totalförsvaret utvecklas ochatt

till rådande värderingarna i vårtde allmänt samhälle.anpassas

Samtidigt sprids de kunskaper totalförsvarets uppgifterom som

nödvändiga för förståelse uppslutningär bred och bakom våren

säkerhetspolitik. Totalförsvarsplikten manifesterar vår vilja att

försvara det svenska samhället.

mindreEtt eller renodlat yrkesförsvar skulle innebära riskermer
för det militära försvaret isoleras från samhället i övrigt. Iatt ett

sådant försvar värderingarskulle och kunna utvecklasnormer
står i till det samhälle det militära försvaret skamotsatssom

tjäna. yrkesförsvar stridaEtt skulle vårt folkförsvars djuptmot

förankrade traditioner.

4.1.3 utbildasFler

Syftet med grundutbildning inom totalförsvarspliktens är attram

fylla totalförsvarets personalbehov i fred, beredskap och krig. Det

den bärande principen. 199596:är 12 slås fast detI ärattprop.

angeläget så många möjligt dem ellermönstratatt som av som

antagningsprövats också grundutbildning förlängreges en

uppgifter inom totalförsvaret. Grundutbildningens längd kan dock

bli varierande i framtiden: Samtidigt väsentligtdet ärmer som
så alla och förutsättningarmönstrat haratt gott attsom som som
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fullgöra sin värnplikt eller civilplikt förkan utbildningges en
någon befattning i totalförsvaret, också viktigtär det hushållaatt

med därföroch inte heller utbilda för fler uppgifterresurserna
eller under längre tid erfordras.vad Tiden i grundutbild-än som

ning förbör dem i omfattamönstrat dock allmänhet änsom mer
60 dagar.

Försvarsmakten i enlighethar härmed fått regeringens uppdrag att

grundutbildningstidema. Syftetgöra översyn är störreen av en

differentiering anpassningoch till olika befattningar. ledSom ett

i det Försvarsmakten också behovetöveruppmanas se av

totalförsvarspliktiga i mobiliserings- förplägnadstjänst.och

4.1.4 Europeiska erfarenheter

den totalförsvarspliktensNär svenska framtid diskuteras kan

värdefulla vamingssignaler impulseroch till förändringar hämtas

från andra västeuropeiska länder. Beteendeforskare vid FOA har

studerat frågan tider för försvaret,Nya Weibull, FOA,1995.

genomgåendeEtt idrag hela militäraEuropa är det hotetnäratt

minskar, minskar också intresset för försvaret i civiladet

samhället. minskarFörsvarets personalbehov försvarsanslagennär

krymper samtidigt militärteknologin blir allt dyrare. Isom
Frankrike och Tyskland 35-40gör årskullenprocentca av
värnplikt. Gapet mellan tillgängligaantalet och antalet uttagna

ökar.

utgörVärnpliktstjänstgöring inte längre för männormen unga
föreller samhället i attraktivaDe ungdomar harstort. som

alternativ vid tiden för värnplikten oftarekommer allt ställaatt
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frågan varför just jag. Självselektion förändra rekrytering-kan

i icke önskvärd riktning. inte säkert sökerDet deär atten som

sig till försvaret lämpliga eller återspeglar bredden ideär mest

samhälleliga värderingar.

4.1.5 Blir samhällstjänst alternativ

iOm framtiden färre totalförsvarspliktiga behöver grundut-allt

bildas för militära försvaretsdet personalbehov, detmöta äratt

troligt vi får uppdelning totalförsvarspliktiga i tvådeatt en av

huvudgrupper. genomgår traditionell militär grundut-Den ena

bildning. olikaandra fullgör former samhällstjänst därDen av

personal-huvudinriktningen blir fylla den civila beredskapensatt

behov och därvid vanligt utbildas förvadutöver ärsom nu

uppgifter inom vårdsektom. frågorbl tordetkommaDessa atta
utredas försvarsbeslutsperiod 1997och debatteras under nästa -
2001.

redovisarDet denna allmänna bakgrund härär mot en

utvärdering totalförsvarspliktigas sociala ekonomiskade ochav
villkor och pliktpersonalens medinflytande grundutbild-underav

ningen.
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inryckningen4.2 Före

4.2.1 Mönstringen

Mönstringen genomförs i fyra moment:

generellinskrivningsprov underlag för bedömningEtt avger-
begåvning specifika begåvningsfaktorer. beståroch Det ettav

mäter logisk förmåga, språklig förståelse,antal deltester blsom a
3-dimensionell spatial, teoretisk teknisk förmåga.och

medicinsk förutsättningarnaprövning för bedömaEn att att-
fullgöra eller civilplikt.värn-

psykologisk prövning frågeformulärbaseradEn tester, om-
vissapersonliga förhållanden och intervju med psykolog. Ien en

fall fördjupas intervjun.

Mönstringen personligt inskriv-avslutas med samtal medett-
ningsförrättaren. På totalförsvarsplik-grundval resultaten, denav

tiges önskemål och tillgång på lämpliga befattningar försegna en

dialog fram till inskrivningsbeslut.leder ettsom

4.2.2 Inkrivningsbeslutet

totalförsvarspliktige får efter mönstringDen omedelbart avslutad

skriftligt inskrivningsbeslut från Pliktverkets regionkontor.ett

den totalförsvarspliktige förutsättningar för fullgöraOm har att
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uppgiftervärnplikt civilplikt innehåller inskrivningsbesluteteller

om
totalförsvar-den befattning eller befattning dentyp av som-

spliktige ska utbildas för,

organisationerförband, myndigheter eller därde skolor, andra-
grundutbildningen huvudsakligen fullgöras,ska

utbildningen 30 dagar eller andraänom mer annanvarar-
platser tidenska platsen och anges,

grundutbildningens längd samt-
år och månad grundutbildningen börja.planeradnår år att-

Inskrivningsbeslut utbildning 60gäller kortare dagaränsom
innehåller uppgifter, år månad fördock ochutan attsamma

inryckningen behöver anges.

Även totalförsvarspliktigbeslut har rättatt attom en vara

vapenfri skriftligen.meddelas

Vidare information går till villhur havågages om man om man

ändring inskrivningsbeslutet.en av

4.2.3 fler befriasAllt

År 1994 fanns det 57 588 skulle mönstra. Avmän somunga
Pliktverketdessa kallades inte 331 till mönstring olikal pga. av

kända handikapp. Vid mönstringen 10 591 intebedömdes vara

tjänstedugliga för vämpliktsutbildning. befriadheltFör varannan

motivet medicinska andra hälftenskäl. denFörvar angavs

psykiska störningar anmärkningsvärtorsak. Det år attsom

ungefär tionde 18-åring Pliktverkets psykologer bedömsvar av

psykiskt störd.vara
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33 587. Cainom militära försvaretutbildning detFör uttog man
totalförsvareti armén. Tilldessa placerades75 utomprocent av

speciellt151.militära försvaret överlämnades 7 Denna vargrupp

tjänstgörings-inte1994år och bestodstor som varav personer
27 år ellervämplikt. antingen äldreskyldiga till änDe var

Till år 1992 inrättadenaturaliserade medborgare. densvenska

ingen fördes 485.grundutbildning 4 Avutbildningsreserven
årgrundutbildning har pårycker in tilldem längre senaresom

fullföljaolika inte4000 12 % skäl kunnatdrygt ca ut-av

utbildningen.i i börjanbildningen. avbrott sker regelDessa av

23,7inskrivningen år 1994 det i hela landetVid procent somvar
befriade. regionala skillnaderna betydande.blev helt InomDe är

Övre 25 ,7% och BergslagenPliktverkets region Norrland

regionen Nedre29,4% befriade högst medanandelen heltvar

21,9% låg under20,9% Sydsydost-regionenNorrland och

genomsnittet.

Även uppvisar regionala skillnader:utbildningsreserven stora

18 totalförsvarspliktiga Dalälven placerades där,endast norr om
485.Västsverige finns 3540 totaltmedan i Syd- och hela de 4av

fördeladeutbildningsresurser geografiskt så detArméns ärär att

totalförsvarspliktiga från ochnödvändigt 500 Syd-sända 5att ca

grundutbildning i så norrlän-Mellansverige för Norrland. Att

ningar i utbildningsreserven beror det dyrareplaceras är attatt

Därmedutbilda skåningar i Norrland lokalrekrytera.än att

orättvisa.uppstår regionalen

geografisk hemvist till placering i utbildnings-grundEn änannan
delsmåländsk personalkonsulent: Enreserven anges av en

gallrasvärnpliktiga ekonomiska sociala problemmed ochstora
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bort redan vid mönstringen och placeras i utbildningsreserven
eftersom allt färre ibehövs det militära försvaret.

4.2.4 Fyra kravnivåer

De till grundutbildning klassas Pliktverket eftertas utsom av
olika kravnivåer för de 950 olika slags befattningar skaca som
fyllas pliktpersonal.med fåFör översiktlig bildatt en av
personaltillgången kan olikadessa kravspecifikationer isorteras

fyra huvudgrupper.

Den högsta nivån motsvarande kraven för kompani- och plutons-
befálselever klarar 2 500 årsklass. Den högsta nivånnästca av en
motsvarande gruppchef klarar 6 000. Den dämäst högstaca
motsvarande skyttesoldat i infanteribrigad klarar 9 500 ochen ca
den lägsta nivån motsvarande befattningar bevaknings- ochsom

depåvämpliktiga klarar 37 000.ca

Dessa kravnivåer bygger på beställningar och preciseringar från

de utbildande myndigheterna. Därvid uppstår konkurrens deom
totalförsvarspliktiga i de högre kravnivåema.

Andelen helt befriade vid mönstringen brant från 10steg ca
till 20över mellan åren 1986procent 1990.ochprocent Den

främsta orsaken försvaret slutade efterfråga handräck-attvar

ningsvämpliktiga och hörselkraven skärptes. ändringEn iatt

dåvarande vämpliktslagen innebar hänsyn skulle tillatt tassom
den vårnpliktige tjänsten löpte särskild riskom attgenom en

sin prestationsförmåga nedsatt medförde också antalet befriadeatt
ökade.
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4.2.5 inryckningI påväntan

inryckning, tid då de inskrivnainskrivning och väntarMellan en

preliminärtgrundutbildning de fåttinryckningsorder till denpå

avgångar. del inskrivnabetydande antalbesked sker Enettom,
medicinska skäl.på nytillkomnakan inte rycka grund av

påbörjar eftergymnasiala studier ochinskrivnaVanligare är att

inryckningen år i orsakEnbegir uppskov med ett taget. annan
Antaletinskrivne börjar studera utomlands.kan denattvara
fråneftergymnasial nivå ökadesvenska studenter i utlandet ca

199091 20 000 år 199293.000 år till5 ca

för 199394 visar vid mönstringen detPliktverkets statistik att var

tidenvapenfri tjänst. Under mellan67 begärdeendast som

vapenfri tjänst ochinryckning l 372mönstring och ansökte om

registrerades 793 ansökningargrundutbildningenunder om

vapenfri tjänst.

för vapenfriaprincip den militära grundutbildningen deskaI

inom civila försvaret. praktikengrundutbildning det Iersättas av

vapenfria år kunnatdock år de 2 600 endasthar ca persenare

utbildnings-utbildningsplatser. Tillgången påerbjudas 1 400ca

organisa-myndigheter, företag eller andrabestäms deplatser av

grundutbild-tioner pliktpersonal längrehar behov medsom av

utbildningsplatser år tillning. Bristen på under har lett attsenare

uppstått.hittills 6 000 civilpliktiga vapenfriaöveren reserv
iungefär tredjedel dennabedöms baraDet att reservnu en av

fanns utbildnings-praktiken grundutbildas, detskulle kunna om

platser.

betydelseTidpunkten för inryckningen visat sighar storvara av
våren markantför avgångar. Vid inryckning under detandelen är
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många fler inskrivna främst studier inte står tillsom pga.- -
förfogande för grundutbildning. fylla vissa förbandFör vidatt

vårinryckning tvingas Pliktverket därför räkna med överin-en
tagning med 40-50 procent.

Bestämmelser och praxis för hur dessa frågor handläggs detgör

möjligt för den totalförsvarspliktige, inte vill rycka tillsom

grundutbildning, flertalanvända alternativa utvägar.Enligtatt ett

lagen totalförsvarsplikt ska grundutbildningen påbörjas föreom

utgången det kalenderår totalförsvarspliktigeden fyller 24av som
år. Den frånutväg principiella grunder förefaller minstsom

sympatisk är den sig friköpa förlägga efter-deatt attgenom

gymnasiala studierna till utlandet. Det kan i det Öppnanya
Europa ske med ekonomiskt frånstöd staten.

4.2.6 Positivt urval

Bland totalförsvarspliktiga tycks detmän år blivitunga senare
etablerad sanning, den inte vill grundutbild-göraatten som

ningen, inte heller behöver den.göra betydande inslagEtt av
frivillighet har etablerats inom pliktsystemets Det är natur-ram.
ligtvis negativt medborgerlig skyldighet lätt kan kringgås,att en

samtidigt det positivtär de många ändå fullgör sinattsom som
plikt är väl motiverade.

Det har många dem, förts till utbildnings-sagts, att av som

gärna skulle vilja rycka till grundutbildning.reserven,

Pliktverket har undersökt frågan och funnit, endast 16att procent
de totalförsvarspliktiga i utbildningsreserven säger de gärnaav att

skulle ha in,ryckt fåttde sådan order.om en
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denna bakgrundMot det rimligtär deatt anta att som numera
genomgår grundutbildning frivilligtgör det vadänmer som
tidigare vanligt och de därmed motiverade.är De harattvar mer
med allt förfmade testmetoder efter fysisk, psykisksorterasmer
och intellektuell kapacitet. Vid inskrivningen vidare visstas

hänsyn till de totalförsvarspliktigas sociala ekonomiskaoch

situation.

De män genomgår längre grundutbildning inomunga som nu
totalförsvaret i mångautgör avseenden positivt urval. harDeett

lägre benägenhet ihamna sociala och ekonomiska svårigheteratt

och i regel kapablaår själva klara sådana påfrestningaratt

4.2.7 Kvinnlig totalförsvarsplikt

Från juliden l 1995 har kvinnor möjlighet fullgöra värnpliktatt

eller civilplikt med längre grundutbildning. kvinnaEn eftersom
antagningsprövning enligt lagen 1994:1810 skrivits för

totalförsvarsplikt därefter skyldigär fullgöra totalförsvarsplikt-att

fungerarDet så i praktiken värnplikten civilpliktenatten.
inträder vederbörandenär vid mönstringen denaccepterar
avslutande inskrivningen.

första kvinnornaDe påbörjade frivillig grundutbildning år 1980

sedan vissa yrkesområden inom flygvapnet för kvinnor.öppnats
årTre öppnade armén och marinen vissa utbildningslinjer.senare

Slutligen år 1989 fick kvinnor tillträde till samtliga de yrkesom-
råden återstod, exempelvis ubåtspersonal, kustjägare,som

stridspiloter och de s.k. stridande truppslagen inom armén. Dessa

reformer skedde inte motstånd från militära befattnings-utan

havare.
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varitbli yrkesofñcerare harkvinnorTillströmningen velatsomav

kvinnliga yrkesofficeraref.n. 270måttlig. finnsganska Det ca
finnsantaletkvinnliga reservofficerare.och 90 Det störstaca

inom armén.inom flygvapnet det lägstaoch

211 kvinnor lämnade1995 detUnder tredje kvartaletdet somvar

regionskontor.femintresseanmälningar till Pliktverkets Av

antagningsprövningar före den 3046 tilldessa kallades septem-

efter mönstringen.inskrivnaber. 31 dem blevav

uppfattning dentidigt någon hurnaturligtvis för haDet är att om

sigfungera. kunde kanskeordningen Man väntatkommer attnya
halvårsskiftet skullereformen fick kring hapublicitetdenatt som

utbilda sigintresseanmälningar. Möjligheteni flerresulterat att

ivarit i 15 är och dettill officer dock väl kändhar över attnya
särskiltgrundutbildning i sig inte hargenomföra kanskeenbart

intresseflesta kvinnor anmälerattraktionskraft. Destor somunga
fortsatttroligen led ivämpliktsutbildning detför ettsom enser

yrkesutbildning.

målsättning antalet kvinnligaFörsvarsministern har attsom en

IO-ârsperiod.inom Denofficerare femdubblasska somsynen
villkor,kvinnor endastvälkomna, männenssäger äratt men

värde199595:felaktig. 12 detsägs ärär I attstortatt avprop.
i Försvarsmakten ochfler kvinnor befälanställs somsom

kvinnorflerutbildare vid Räddningsverkets skolor. Att engageras

försvarsviljanoch stärkeri totalförsvaret tillför kompetensernya

därigenom ökad säkerhet.folket och skaparhos det svenska

vämpliktsutbildningintresse för kallaskvinnor anmältDe avsom

genomförsantagningsprövning.till DenPliktverkets regionkontor
förtotalförsvarspliktiga kallatstillsammans med män som
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mönstring. Den enda skillnaden kvinnornaär fåratt extra
betänketid på någon eller några timmar sedan de erbjudits vissen
inskrivning till grundutbildning.

sittI invigningstal för det Pliktverket i maj 1995 sadenya
försvarsministern Pliktverket ligger i frontlinjen ochatt kommer

spela nyckelroll för kvinnorsatt uppfattning delaktighet ien om
totalförsvaret. Det för tidigtär ännu bedöma Pliktverkethuratt

klarar denna uppgift.nya

4.2.8 Totalförsvarspliktiga invandrarbakgrundmed

Pliktverket har inga sifferuppgifter på hur många svenska

medborgare med invandrarbakgrund varjemönstras år.som
Dessa ungdomars relation till totalförsvaret intresse.är av
Utredningen kan här bara bygga på erfarenheter och uppfattningar
hos enskilda befattningshavare främst inom Pliktverket.

Av de svenska invandrarbakgrundmän med mönstrasunga som
detär uppskattningsvis bara 10 till 15 blir inskrivnaprocent som

för längre grundutbildning inom totalförsvaret.

viktigasteDen orsaken till den låga andelen språksv-uppges vara
deårigheter. Tre tio delproven vid mönstringen byggerav

goda kunskaper i det svenska språket.

Den psykologiska prövningen ocksågör många befrias. Häratt

spelar bland krigserfarenheter i de mönstrandes familjerannat en
roll. Många dessa ungdomar vill inte rycka till grundutbild-av
ning. inteDe så integreradeär i det svenska samhället att
värnplikt eller civilplikt upplevs naturlig självklar.ochsom
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Många de invandrarbakgrund in tillungdomar med ryckerav som
grundutbildning visa sin duglighetdet chans ochattser som en

därför ambitiösa, yrkesofñcera-mycket intresserade och enligtär

utredningen Muslimska följertalat med. mänre unga som

religiösa ibland haft svårigheterlevnadsregler har dock att

sig till rutiner.svenska militäraanpassa

för totalförsvarettorde värde både för dessaDet ochvara av

själva möjligtungdomar så många får genomgå grundut-att som

bildning totalförsvarspliktiga. speciella dimensionDennasom av
det visa sig försvenska medborgarskapet kan värdestortvara av

identifiering integreringden många dessa ungdomaroch som av
eftersträvar. viktigtSamtidigt det såväl militäraär det detatt som
civila försvaret såförändras denna medborgargrupp kanatt stora

fullt sitt bidrag för den saken. Iut gemensammage prop.
199596: 12 slås fast regeringens totalförsvar-det meningäratt att

spliktiga invandrarbakgrund i så utsträckningmed stor som

möjligt till utbildning för totalförsvaret.tas ut

Regeringen i sina planeringsanvisningar Pliktverket attuppmanar
i samråd med lämna förslag till åtgärderFörsvarsmakten som

medför totalförsvarspliktiga invandrarbakgrundmedatt samma
övriga totalförsvarspliktiga utbildning för uppgiftersätt som ges

i det militära försvaret.
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4.3 Yngre och tidigare

4.3.1 19-åringarFler

Enligt de beställningar på år inskrivningen harstyrtsom senare
60 inryckandede varit 19 år, 30 20 år ochprocent procentca av

10 21 år eller äldre.procent

Enligt information från Pliktverket gjordes fördelningen vid

inskrivningen under 1994 så 81,5 kallas denär äratt procent

19 år, 16,8 de 20 år,när är 1,2 årde 21när ärprocent procent

0,5och de 22 årnär är och äldre.procent

fördelDet för såvälär de totalförsvarspliktiga fören som
totalförsvaret inryckning till grundutbildning kan ske så snartom

möjligt efter avslutade gymnasiestudier. tidsluckaEn ettsom
halvår eller mellan avslutade studier inryckningenoch kanmer
ofta inte fyllas med sig meningsfulla studier för-ellervare
värvsarbete.

De rycker 19-åringar direkt efter gymnasiumavslutatsom som
har i regel inte hunnit bli fader, bilda familj skaffa sigeller ens
ekonomiska möjligheter till boende. sociala ochDeett eget

ekonomiska svårigheter för den enskilde, ofta förknippadeärsom
med 7,5 månaders eller längre grundutbildning, blir därmed

mindre.
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inryckningen4.3.2 förDatum

avgjordtotalförsvarspliktiga detflertaletdetFör stora envore
iske redangrundutbildningen kundeinryckningen tillfördel om

då förPlikttjänstgöringen skulleskolår.efterjuni direkt avslutat

innebära förlustårsskiftetkring och baraavslutasflertalet kunna

studieår.halvtettav

deutifrån behoven hosinryckningstidema bestämtsHittills har

utbildningen. Beredskaps-förmyndigheter och andra svaratsom
iNorrlandsförbanden bör övasfaktor beakta.skål är atten

vinterisama.till Demåste hänsynvinterklimat. Kustflottan ta

inryckningsdatum förförstegsutbildningvärnpliktiga befälens styr

Ytterligareföra befälsigska över.det manskap, de öva attsom
totalför-inryckningförsvårafaktor kan stor gruppav enen som

personalensfast anställdai juni densvarspliktiga redan är

sommarsemestrar.

bli frågainryckningsdatumavvägning tordeVid slutlig omenen
rimligenvågskålen debörvård. denfrihet, Iår mestvems som

civila tillvaro undersinpliktlagar tvingas lämnavårasom genom
iintrång denmycket Detta7,5 månader eller längre våga tungt.

lindrigtsåsjälvfallet på alltfriheten sätt göraspersonliga bör som

möjligt drabbas.för de medborgare som

studieår4.3.3 Maximalt ett

befálentotalförsvarspliktigaförviktig förbättring de attEn vore

maximaltsådantförläggasgrundutbildningen kunde sätt ettatt

kategorierför vissaeventuellttill spillo. kanstudieår går Det
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befálsuttagna ske grundutbildningen tvåuppdelas iattgenom

omgångar innefattande två somrar.

totalförsvarspliktLagen 4kap. 4§ grundutbild-säger attom

ningen ska genomföras i följd det inte finns särskilda skälen om
genomföra den i omgångar. faktumDet den totalförsvar-att att

spliktige försenas studieâr börän sådant särskiltett ettmer vara
skäl.

Försvarsmakten hittillstycks inte i tillräcklig grad ha beaktat vad

från sociala och ekonomiska utgångspunkter för flestadesom

totalförsvarspliktiga den bästa tidpunktenär för inryckning. En

anpassning utbildningsplaner och rutinerandra för verksam-av
heten inom grundorganisationen till pliktpersonalens civila behov

har inte prioriterats. ändringEn denna praxis bör övervägas.av

Självfallet kommer därvid många kompromisser jämkningaroch

krävas.att

4.4 Färre fader

4.4.1 Skolan försenar familjebildningen

Andelen gifta och samboende vid inryckningen har minskat

jämfört förhållandenamed 198687. rimligEn förklaring kan

andelen kommer direkt från gymnasiet samti-ökatattvara som

digt andelen med förvärvsarbete minskat. Familjebildningen,som

naturligtvis har samband med de ekonomiskamännenssom unga
självständighet, har därmed uppskjutits.

Enligt befolkningsstatistiken för år 1993 fanns det 108endast
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manliga 19-åringama.gifta 58 7530,2 % bland desom var
1,2% blandstigit till 705 och21-äringama hade antaletBland

23-äringama 2 361 4,0%.detvar

665 de totalförsvar-1993 2 stUnder det endast procent avvar

bidrag för ochellergrundutbildning fick barnspliktiga i som
1994.503 underhustrusambo. Siffran sjönk till 1,5 stprocent

år. Bland debidragsbeloppen 10 mkrtotalaDe var ca per
6värnplikt 198687 dettotalförsvarspliktiga gjorde varsom

siffra inte fulltdockgifta eller sambo. ärDennaprocent som var
till familjebi-inte berättigadejämförbar eftersom alla dessa var

drag.

4.4.2 Specialister äldre

totalförsvarspliktigavissa harförsvaret Önskvärtär detFör att

teknisk innan de ryckerslutfört sin yrkesutbildning eller annan
1-3in till grundutbildningen. kommer därmedDessa att vara

inryckningengenomsnittet vid och bland dem andelenäldre ärän

hustrusambo Bland dessa äldremed ocheller högre.barn

grundutbildningentotalförsvarspliktiga andelen avbryterär som
ensamstående vid inryck-bland ochhögre deän ärsom yngre

ningen.

minskaytterligare till söka andelenskäl börDetta är attett man

svårigheternainryckningen. minskaäldre 19 år vid skulleDetän

totalförsvaret.för enskilde minska för Enden och kostnaderna

naturligtvis kontantagrundutbildning liksom deavbruten kostar

familjebidragen.

inryckningen tillmotiverarspecialistkompentensDe attvars
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grundutbildningen senareläggs några år skulle kunna genomgå
den inledande delen grundutbildningen 3ca månaderav
sommartid redan l9-åringar.som

Den avslutande delen grundutbildningen då försvaret utnyttjarav
den civilt förvärvade specialistkompetensen skulle då i motsvaran-
de grad kunna förkortas. Olägenhetema för den enskilde och

benägenheten avbryta grundutbildningen skulle kunna minskas.att

4.5 Privatekonomin under grundutbildningen

4.5.1 Ersättningar och naturaförmåner

Dagersättningen f 40 kr.är Den ökar till 55 kr efter 230 dagarsn

grundutbildning och blir 70 efterkr 300 dagar, 100 kr efter 360

dagar och slutligen 130 kr efter 450 dagar.

Vid utryckningen utbetalas 4000 kr under förutsättning att

grundutbildningen minst 120 dagar.varat

Den månader före inryckningen hadetre bostad fårsom egen
bostadsbidrag för täcka kostnaden för denna bostadatt skålig

bostadskostnad plus omkostnadsbidrag 250 krmånad.ett

Den ibor föräldrahemmet vid inryckningen kan hansom om
haft ekonomisk förmåga betala och regelbundet förbetalatatt
sitt boende det med hänsyn till familjenssamt ekonomiska

Ävenförhållanden finns behov få bostadsbidrag. den undersom
pågående grundutbildning skaffar sig bostad kan om detegen
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bostadsbidrag. byterfåför Denfinns särskilda skäl det som
detfå flyttningsbidrag,grundutbildningen kanbostad under om

finns särskilda skäl.

utryckningenefter30utgår under dagarBostadsbidraget om

Bostadsbidraget120varit minst dagar.tjänstgöringstiden

extrainkomsterundertotalförsvarspliktige harreduceras denom
000 krmånaden.överstiger 2grundutbildningen som

ochmånad2000 krfamiljebidragfårbarnharDe ett persom
finnsdeteller omhustrusambo vårdar barnbarn. Den vars

familjebidrag. Antaletkr mån ifår 4000synnerliga skäl för det

1994.500 underdrygtbamhustrusambobidrag till var

näringsbidragfå behovsprövatrörelse kanharDen ettsom egen
70månad. ca45 000 krgrundutbildningen med högstunder per

1994.underst

grundutbildningipliktpersonalkontantersättningen harUtöver

vissa restrik-medmöjlighettill fri och husrumrätt attsamtmat

kommunikationsmedel.tioner gratis allmännaresa

helgersättning 25 krutgår medutanförveckoslut kasemUnder

totalförsvarspliktigaEnligt Pliktverkets regler hardag.per
han35 kr dagförplägnadsersättning med närtilldäremot rätt per

iför sin förplägnad ellersjälvtillståndeller hon har att svara
intesjukdomgrundtjänstledighet ellermedsamband av

Varförtjänstgöringstället.vid förbandet ellerbefinner sig staten

framgår intebilligare helgdagarunderärtror att maten av

reglerna.

räntefritt lån förtill i formmöjlighet stödfinns dessutomDet av
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utgifter oförutsett uppkommit tjänstgöringenunder ochsom som
den totalförsvarspliktige inte kan betala något sätt. Omannat
det finns särskilda skäl, kan lånet helt eller delvis efterskänkas.

4.5.2 färreAllt har jobb

För nästan alla totalförsvarspliktiga innebär grundutbildningen en
ekonomisk uppoffring. Storleken denna uppoffring varierarav
starkt från individ till individ främst beroende på vad vederböran-

de gjorde under tiden före inryckningen.

Enligt undersökning vid mönstringen bland drygt 0007en

inskrivningsskyldiga 94 % 18 år under oktober ochvar
november 1993 Eva Johansson,FOA andelen studerandevar
bland de inskrivna så hög 87 4,5Bara hadeprocent. procentsom

jobb och andelen arbetslösa, med praktikplats eller i beredskaps-
arbete 8 procent.var

Det bör bland dem inte förnoteras grundutbild-att togs utsom
ning hela 16 arbetslösa eller i åtgärder, 11procentvar procent
hade jobb och 72 studerade.procent

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning år 1993 fördelade sig 19-

åriga på följandemän kategorier: sysselsatta 34,5 procent,
studerande 34,3 arbetslösa 13,2 övrigaoch 18,0procent, procent

Värnpliktiga med förvärvsarbeteprocent. vid inryckningen
räknades sysselsatta, medan värnpliktiga fast arbetesom utan
räknades i övriga.gruppen

Trenden mellan 197980 och 198687 längre skolutbildningmot
och lägre andel inryckande hunnit etablera sig på arbets-som
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årendeUnder närmasteförstärkts.ytterligareharmarknaden

gymnasieutbildning. Nytt är3-årighaallakommer nästan att en
90-talet.mittenvidungdomsarbetslöshetenmycket högaden av

framgårsårbarekonomisktsigdet här rörAtt enavgruppom en
hushålldeblandvisade1992undersökning från att somsom

den störstasocialbidragsnormenunderinkomstlevde med varen
25 år.20 ochmellanungdomar30 procent,gruppen,

gymnasiet4.5.3 Direkt från

för dem,minst kännbaraprivatekonomiska konsekvenserna ärDe

gymnasiestudier. harDeavslutadedirekt efterryckersom
påoch levti föräldrahemmetgymnasietiden i regel bottunder en

fall inskränkti bästaFickpengama harkonsumtionsnivå.måttlig
750 eventuelladärutöverkrmån ochstudiebidragetsig till

fritidenochellerskolferiemafrån underarbeteinkomster

läsåret.under

gymnasiet kanfråndirektkommertotalförsvarspliktigaFör som
ökningmarginellinnebäradärförkontantersättningen t.o.m aven

SCB-enkätenockså ikonstateradeskonsumtionsutrymmet. Detta

fritids-extrainkomsterskaffaMöjligheten198687. att genom
tillgrundutbildningen bl.a.för många underförsämrasarbete

till hemorten.avståndetgeografiskaoch detföljd tjänstenav
extraknäckasvårareockså gjort detharArbetsmarknadsläget att

på år.senare

heller ärovanligt. Integymnasietiden ärFamiljebildning under

sigskaffa1980-taletunder slutetdet lika lätt attavsomnu
harinnanavbetalningsförpliktelserskulder och egnaman
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inkomster. Studieskulder inteär heller särskilt vanliga under

gymnasietiden. Enligt nyligen gjord ändring i studiestödsför-en

ordningen 1973:418 ändrad 1995:932 har regeringen föreskrivit

interäntan ska betalas studielånatt under den tid låntagaren
fullgör grundutbildning längreär 60än dagar.som

Den ekonomiska uppoffringstora denna kategori totalför-som
svarspliktiga gör är för deras eftergymnasialaatt studierstarten

skjuts eller tvâ år. Därmed försenasett inträdet på arbets-upp
marknaden i motsvarande grad. Då denna ekonomiska effekt

uppstår först efter några är upplevs den sannolikt inte särskilt

starkt under grundutbildningen. Senareläggningen de eftergym-av
nasiala studierna och därmed eller två års produktionsbortfallett

uppgår i samhällsekonomisk kalkyl till betydande belopp.en

4.5.4 De har arbetesom

Att under 90-talet färreallt totalförsvarspliktiga haft förearbete

inryckningen sammanhänger dels med nästan alla gåratt numera
3-åriga gymnasielinjer och dels med arbetslösheten underatt

år varit hög bland 1920-åringama.senare

För den sig vid normal månadsinkomstvant från heltids-som en
arbete upplevs de ersättningar utgår under grundutbildningensom

tydlig standardsänkning. Det ocksåär bland dessasom en som
demöter starkaste klagomålen över den ekonomiskaman

uppoffring grundutbildningen innebär.som

Bland dessa totalförsvarspliktiga är boende och fastaandraeget

utgifter vanliga. Genom den ekonomiska självständigheten har

familjebildning blivit möjlighet. De med familjebidrag klararen
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principsig ifru klaratsambo ochendast hardesig bra. Men som
fårsedanhonfrustrerade närmyckettidigare blirpå hans lön

hyra. Det ärsin halvabetalaför kunnasocialbidragsöka att

avbetalningskon-skulder ochvanligare medockså i denna grupp

grundutbildningen.undersvårigheterskapartrakt som

efterinkomstendisponibladensänkningendirektaDen av

jämnårigafleralltmed dejämförelseninryckningen gör som

subjektivapåtaglig.grundutbildning Denin tillslipper rycka mer

påtaglig i dennabehandladorättvist ärkänslan mestatt vara

grupp-

arbetslöshetAlternativet4.5.5 är

blivitinryckningen harföretidenunderarbetslösaärDe som
tillarbetslöshetfrån4.10.. Steget90-talet semånga fler under

någoninteinnebärgrundutbildningeller längre7,5 månader

tidsfristGrundutbildningenuppoffring.ekonomiskstörre ger en
ellerlämpligt arbetefinnamöjligheternakan öka ettatt ensom

utbildning.kompetenshöjandestudieplats för

totalförsvaret ärinomgrundutbildningenalternativet tillOm

för mångaplikttjänstgöringen atttordearbetslöshetöppen vara
värdeful-sigvisakanerfarenheterföredra. Den varasomger nya

vuxenlivet detitillmöjlighetoch utavstamp omen nyen
förutsättning ärframgångsrikt. Eninte heltförsta försöket var

för sökaanvändsgrundutbildningentiden under attdock att
deFråganarbetslösheten.tidigarefrånpositiva denutvägar om

förgrundutbildningen dessaärundervillkorenprivatekonomiska
underordnadsannoliktoviktig,intetotalförsvarspliktiga men

jobb.framtidafrågan om
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4.5.6 Föräldrar och extraknäck

individuellaDe variationema i den privatekonomiska situationen

självfalletär inomäven dessa huvudgrupper. tordeDetstora tre

exempelvis förekomma totalförsvarspliktiga under grundutbild-att

ningen ungefär sätt under gymnasieären fårsamma som
ekonomiskt från föräldrarna.stöd Föräldrar upplever knappast
sådana ekonomiska bidrag till landets försvar helt positivt. Inte

heller förlängt föräldraberoendeär något bidragsmottagarnasom
uppskattar.

besvärligaDet arbetsmarknadsläget på år har gjort detsenare
svårare skaffa sig extrainkomster under grundutbildningen.att

åttaFör år sedan 40 de värnpliktiga deprocent attuppgav av
hade civilt arbete vid sidan plikttjänstgöringen vilket iav
genomsnitt dem månadsinkomst 800 kr. svårtDet ärgav en ca

uppskatta hur vanligt sådant extraarbete varitatt under år.senare

Personalkonsulentemas bedömningar varierar, det mestamen
talar för färre har lyckats ordna extrainkomster. Någraatt anser

det flerär tidigareän ansöktatt särskild ekonomisknu som om
hjälp i form räntefritt lån som ofta efterskänks.av

En personalkonsulent konstaterar det svårt fåär deatt att

kommunala socialförvaltningama stödja totalförsvarspliktigaatt

under grundutbildning eftersom de har uppfattningen att
försvarsmakten skall stå för alla kostnader för de vämpliktiga.

särskildaDen ekonomiska hjälpen ska endast täcka oförutsedda

utgifter under grundutbildningen och kan därför inte föranvändas

kompensera ekonomiska förlustersom följeratt plikttjänst-av
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personalkonsulentema ärblandönskemål attgöringen. Ett

skaekonomisk hjälpverkligen behövertotalförsvarspliktiga som
socialtjän-detdiskussioner ärihamnafå sådankunna attutan om

problemen.ska lösaefterskänks,räntefria län,eller somsten som

skuldsatta4.5.7 Mindre

ÖB 1988redovisade år198687 ochbeställdeSCB-enkätdenAv

sinamedproblemdå hadevärnpliktigamångaframgår storaatt
förhindradvarittidsskälUtredningen har attskulder. genom-av

uppgifterstatistiska överandraNågraenkät.liknandeföra en
kringinformationinte.finns Denskulderpliktpersonalens

skuldsätt-fråganentydigtvisar dockutredningen samlat att om
varit ringaårenunder degrundutbildningenning under senaste av

intresse.

pliktpersona-tycks1980-taletmittensituationen iJämfört med av
andraförklarasobetydlig. Detskuldsättninglens avvaranumera

arbeteharungdomarinryckandesamhället.förändringar i Färre

ochBankkrisengymnasiet.fråndirekthuvuddelen kommeroch

likainte längreungdomarförändringar görekonomiskaandra att

avbetalningskontrakt. Det ärbanklån ellerfåkanlätt numera

bostadsrätt.efter köpskulderinryckande harsällsynt att avytterst

grundutbild-underbetalaslipper räntanstudielånharDe som

ningen.

hade1980-taletunderde attPersonalkonsulentema somvar

skuldproblem. De ärpliktperonalenslösningarhittaförsöka

sinaenstämmiga i kommentarer.

60198687 detvärnpliktiga togprocentBland de avsomvar
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sparkapital under grundutbildningen och 35 lånadeprocentca
under grundutbildningen. finnsDet ingen jämförbarpengar

statistik över hur dagens totalförsvarspliktiga löser liknande

problem. Utgående från kända basfakta kan mångaanta attman
inte hunnit skaffa sig några nämnvärda besparingar före in-

ryckningen. Möjligheterna låna är betydligt mindreatt pengar nu
än i mitten l980-talet. Flera personalkonsulenter tycker sigav
märka beväringamaatt uppträder ansvarsfullt inumera mera
ekonomiska frågor.

Borta de tjockaär aktema med diverse lån, kontokortsskulder
och avbetalningsköp. Har de månne bort vid mönstring-sorterats

eller har verklig sanering lånedjungeln rumen ägten av

Generellt så det idagär svårare få lån hos bank föratt än etten
år sedan och det bidrar till får färre har svårapar att som

ekonomiska bekymmer.

Märker tydligare tendens idag hos vpl intedeten ärattunga en
självklarhet samhället skallatt för den vplzs ekonomiskata ansvar
åtaganden varken innan grundutbildningen eller under tiden. Upp-
lever vpl idag har djupareatt och förståelse fören mognare

och värde.pengar pengars

Ett problem vi böljar skulderär mobiltelefo-som se mer av
nabonnemang, i sig kan relativtsom storavara summor.
Denna skulder vi kommertyp ökatror markant deav att
närmaste åren.

Bland de 18-åringar mönstrade hösten 1993 Eva Johansson,som
FOA 25 Övrigaderas ekonomi dålig.procent attangav 75var

ansåg sin privatekonomiprocent acceptabel eller god.vara
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körkort4.5.8 harFärre

deundersjunkit märkbartkörkort harmedinryckandeAndelen

Vägverketsbekräftasiakttagelseåren. Det är avsenaste somen
vidproblem1920-åringar. Detta ärkörkortsstatistik ettöver

Orsakenförsvar.motoriseratinom alltmerutbildningen angesett

genomgå körkortsut-råd19-åringar inte harmånga attattvara
demönstringenvidmånga fler attbildning. Det är angersom

ryckerdekörkort närfaktiskt harskaffa körkort änatt somavser

m.

blivitocksåbil harhargrundutbildningiPliktpersonal egensom
1994årslutetbedömningar.samstämmiga Ienligtfärre varav
registra-%l9,1l9-åriga männenbland de217det 11 som var

åldern.medsnabbtAndelen ökarpersonbil.rade ägare avsom
23-åringamablandbil och35,7ZI-åringarna hadeBland procent

bilägare.49,0 procentvar

önskasutryckningsbidragHöjt4.5.9

finnsdetår hävdatsunderhåll harmånga attFrån merensenare
bland degrundutbildningentilltidigareinställningpositiv än

kommentarerinte demotsägstotalförsvarspliktiga. Detta av

attityd skullepositivaförbandsbesöken. Dennavidtilllyssnade
underproblemenprivatekonomiskadesannolikt omsvagarevara

tryckande. Däremotupplevdesgrundutbildningen allmänt som

utrycknings-höjningförintressestarktnoterade ett aven
ochjobbfåsvårigheternainförmångahos ettoch attbidraget oro

utryckningen.efterförsörjningsinklara
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4.6 Chans till boendeeget

4.6.1 Bor hemma vid mönstringen

Försök kartlägga de totalförsvarspliktigas boendeatt under

grundutbildningen mångtydig bild. beror delsDet på attger en en
andel de 18-20-åriga flyttarmännen från föräldrahemmetstor av

efter avslutade gymnasiestudier dels på de regler och rutiner som
gäller för bostadsbidrag under grundutbildningen.

Vid mönstringen hösten 1993 Eva Johansson, FOA inteuppgav
mindre 92än de 18-2°mngama de boddeprocent uttagna attav
hemma föräldrarna.hos Många kanske ungefär varannan av- -
dessa flyttade tidenunder inskrivningenmellan inryckningenoch

till boende.eget

4.6.2 Reglerna för bidrag

Reglerna för erhållande bostadsbidrag ändrades den 1senastav

januari 1992 då samtidigt administrationen bostadsbidragenav
överfördes från Försvarets civilförvaltning till Riksförsäkringsver-
ket och de allmänna försäkringskassoma.

7 kap. 9§ i förordningen 1995:239 förmåner för totalför-om
svarspliktiga förutsättningarna för bostadsbidrag:anger

Bostadsbidrag lämnas för kostnaden för den bostad där den

bidragsberättigade bor

tillsammans med maken eller med sådant barn 8§,isom avses
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tillbidragsberättigade framdenföräldrar,medtillsammans om
betala ochförmågaekonomiskhaftbörjantjänstgöringens att

tillmed hänsyndetboendeför sittregelbundet betalat samt

bidraget,finns behovförhållandenekonomiskafamiljens av
barnmake,medtillsammans äneller personannanenensam

vidbidragsberättigadedenföräldrar,eller8§i omavsessom
månaderminstsådant ipåbottbörjan sätttjänstgöringens treett

bidragsbe-denför det. Omsärskilda skäldet finnseller om

haftförälder och inteenbartmedbor tillsammansrättigade en
ändå lämnasbidragskallboende,betala för sittförmåga att

skäl.särskildadet finnsstycket 2enligt första om

bidraget120 lämnasminst dagarpågåtttjänstgöringstiden harOm

utryckningen.efterunder 30 dagar

250 krmedtilläggfår dessutomboendeibor ettDen egetsom
enligt punktendelasbostadendock halverasmånad omsomper

i paragrafen3 ovan.

i storstadsom-månaden950 kr itillf.n. maximerat 4Bidraget är

föräldraboendeVidi mindre kommuner.till 225 krråden 4och

tillstorstadsområden ochi125 krtill lmaximeratbidragetär

900 i mindre kommuner.kr

tidInformation i god4.6.3

omgångari flerabostadsbidrag lämnastillInformation rättenom
mönstringenVidinryckning skett.tillmönstringen dessfrån

förmåner 1. FöreDinaiinformation broschyrenlämnas nr
2förmånerDinabroschyren utskickasinryckningen nr

bostadsbidrag-föransökningsblanketttillsammans med en
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familjepenning. Vid inryckningen lämnas Dinabroschyren
förmåner 3’.nr

informerasDessutom förmånema i Pliktverkets tidning Pejlom

Mönstring vid kallelsen till mönstringen. Muntlig information

lämnas personalkonsulentema i början grundutbildningenav av
vid de olika förbanden.

Flera personalkonsulentema till utredningen nästanattav uppger
alla ordnar sina bostadsbidrag försäkringskassanmed förenumera

inryckningen.

4.6.4 Mer än varannan

Enligt Riksförsäkringsverket det år 1994 inte mindre änvar
17 771 totalförsvarspliktiga i grundutbildning fick bostads-som

bidrag, vilket utgjorde 54,0 dem åretdetprocent av som
avslutade sin grundutbildning. år 1993Under motsvarandevar
siffror 19 031 och 60,7 procent.

Hela 42,0 de år 1994 genomgick grundutbildningprocent av som
fick bostadsbidrag för boende enl punkterna 3 il ocheget

paragrafen ovan. 12,0 fick bostadsbidrag för boende iprocent

föräldrahemmet. förKostnaden 207 miljoner underkrstaten var
år 1994. siffrorMotsvarande för år 1993 48,3 12,4procent,var

och 222 miljoner kr.procent
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vanligareblivit4.6.5 boendeEget

198687 visar sigdetSCB-enkätenVid jämförelse med att egeten
vanligare. Däblivitgrundutbildningen mycketboende under var

bostadsbi-fickgrundutbildningide24det bara procent somav
föräldrahemmetför iBidrag boendeför boende.drag eget

13år Det ärför åtta sedan;lika frekventdäremot procent.var

regeländringen 1992juli 1982 ochden 1mellanvärt attatt notera

kvaliñkationstid för denbestämmelsefanns ingendet somom

till bostad.bidragansökte egenom

statistik förefallerRiksförsäkringsverketsenligtdetAtt varanu
7-8 årför sedan motsägsvanligt boendedubbelt så med eget som

iobservationer. hävdarsubjektiva Depersonalkonsulentemasav
totalförsvarspliktiga borvanligare destället det är attatt nu

främst ekono-grundutbildningen radarochunderhemma upp

uppfattning, harenligt derasegenboendet,miska för attargument

minskat under 1990-talet.

infördes år3 månaderkvaliñkationskravet pådet,Att trots att

bostad undervanligt meddubbelt så1992, tycks egenvaranu
dåligt med198687grundutbildningen stämmer överenssom

direktfler ryckerutvecklingen.i Det ärandra trender nu som
från arbete. Detinkomstergymnasiet färre harefter och som

bostad underförförmåga betalainnebära mindreborde att egen

inryckningen.tiden före

tvingat90-talet hari underekonomiska utvecklingenDen stort

ekonomiskai föräldraboendet.bli kvarmånga ungdomar att av

tydligen lättatgrundutbildningvid harBostadsbidragetskäl.

ekonomiska restriktion.denna
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Vid mitten 1980-talet kunde det svårt fåatt tagav vara en
bostad. Under 90-talet tillgången ledigaär bostäder godegen

varför det blivit betydligt lättare ordna boendeatt eget senast tre

månader före inryckningen.

viktig faktorEn torde de totalförsvarspliktiga iattvara numera
tid föregod inryckningen nås utförlig information reglernaav om

Informationenför bostadsbidrag. har förbättrats sedan Riks-

försäkringsverket år 1992 administrationenöver bostadsbi-tog av
draget.

Det ovanligt försäkringskassanär avslår ansökan bostads-att om
Årbidrag. 1994 blev det iavslag l 150 fall 6,l% 1993 ioch

1 326 fall 6,5%.

Enligt personalkonsulentema oftadet pliktpersonalär med eget
boende vissahar ekonomiska problem. Det bekräftas ocksåsom

räkneexemplet i avsnitt 4.7.2.av

4.6.6 Flyttat månader före inryckningentre

ÄlvsborgsRevisionsenheten vid läns allmänna försäkringskassa
har i skrivelse 1995-03-31 till Försvarsdepartementet pekat
det egendomliga förhållandet vid tredje granskat bostadsbi-att var
dragsärende hade den totalförsvarspliktige flyttat från för-

äldraboendet 3-4 månader före inryckningen.

Flertalet dessa totalförsvarspliktiga gick fortfarande i skolanav
eller arbetslösa, ofta ersättning, de flyttade tillnärutan egetvar
boende. Revisionsenheten intekan varför inte kravse samma

betalningsförmâga vid föräldraboende kan ställas vidsom



1995:118ekonomiska frågor SOUSociala och110

3-mâ-föreslås vidarebrevetflyttning till boende. I atteget

höjs till 6 må-tjänstgöringförebostadvidnaderskravet egen

nader.

tillstyrkerskrivelsen ochsigRiksförsäkringsverket har överyttrat

Regeringen harför bostadsbidragen.villkorenöversyn aven
Utredningens1995-06-21.utredningentillärendetöverlämnat

före 1denlämnasförslag kommereventuellaochöversyn att

1996.mars

överutnyttjande4.6.7 Inbjuder till

frågan meddiskuteratförbandsbesökenUtredningen har under

någonfall visati ingetharpliktpersonalens förtroendevalda. De

diskussiontilltagitsförvåning fråganöver utanatt snarareupp
beskrivsutnyttjasdel sättbekräftat regelsystemetatt somav en

Älvsborgsskrivelsen från län.i

reglerinte medbraansåg det ärFlera förtroendevalda att som

bostadsbidraget. Detöverutnyttjandeinbjuder till visstett av

behövs kontroll.mera

4.6.8 rutinerEnkla

familjebidrag1993: 12rådRiksförsäkringsverkets AllmännaI om

försäkringskassomarekommenderasvärnpliktiga m.fl.till att

förkostnadharhantotalförsvarspliktige styrkaålägga den attatt

uppvisaansökningsblankettenräcker utöverbostaden. Det ettatt

Någonhyresavier.hyresavtal ellerminst månader gammalttre
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bedömning betalningsförmågan inte enligt 3punkten igörsav

paragrafen Bostadsbidraget direktbetalas till denutovan.

totalförsvarspliktige.

4.6.9 Särskilda skäl

särskilda skäl hänvisasDe det till på iställenettsom par
7 9§kap. för flexibilitet i bedömningen enskildaöppnarovan av
fall. exempelviskan motiveratDet väl någon tid föreatt ut-vara

ryckningen anskaffa bostad då kräver bostadsbidrag. kanDetsom
motiveratäven betala bostadsbidrag till föräldrahemmetattvara

den totalförsvarspliktige inteäven för sig minstbetalat underom

månader före inryckningen. Några personal-exempeltre ur
konsulenternas beskrivningar hur särskilda skäl beaktas kanav
illustrera svårigheterna.

De bor hemma ensamstående föräldermed kan komma isom
ekonomisk knipa. gymnasiestuderandeDen har haftstor sonen

studiebidrag och bidragsförskott från underhållsskyldige för-

äldern. Familjen har fram till grabben blev 18 år haft bostadsbi-

drag. och med inryckningen förlorasl bidragdessa och bostads-

bidrag från militäradet erhålls i regel Socialtjänsten hänvisar

till föräldern försöijningsskyldig för sin myndigeäratt son.
haftJag har antal dessa och mårgrabbarna regelett av som

mycket dåligt eftersom de hur belastande de för denärvet

ensamstående föräldem.

Många värnpliktiga före inryckningenhar bidragit till familjens

uppehälle med hjälp studiebidrag, socialhjälp, KASav osv.
Märkbart många föräldrarär inte så sällan ensamståendeatt

mor lever under knappa ekonomiska omständigheter pga.
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dylikt.arbetslöshet eller Sonensförtidspension, sjukdom,
belastning.ytterligarevärnplikt blir då en

medtolkning familjebidragslagenFörsäkringskassomas snäva av

många gångeranvisningar ledstjärnaRiksrevisionsverkets ärsom

värnpliktiges behovindividuell bedömning denbesvärande. En av
efter-situation måstehelakopplat till denneshelhetssynen

praxistid dettasträvas På familjebidragsnämndemas var

till Försäkringskassan harbostadsbidraget gåttSedan över

bostadsbi-sinahjälp överklagaväldigt många fler fått med att

tvingats flyttavärnpliktigadrag. finns fleraExempel som
fåttgrund defrån ensamförälder varit arbetslös attavsom

värnpliktige före vpl-ut-bostadsbidraget. denavslag Att

lågabildningen bidrag på föräldernserhållit grundextra av
därförtill. Föräldem harinkomst inte tagits hänsynharm.m.

fåttskaffat sig mindre bostad därslängt ochut en sonensonen

bostadsbidragetplats. Försäkringskassans hantera ärsätt att

mycket stelt.&quot;

tillrevidering Allmänna rådvidRFV nästaatt avavser
medvadförsäkringskassoma utvecklanärmare avsessom

särskilda skäl.

bostadsbidragen företill fråganUtredningen återkommer om
l 1996.mars
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4.7 Privatekonomiskt räkneexempel.

4.7.1 Man förlorar pengar

Vid samtal med pliktpersonal i grundutbildning oftamöter man

påståendet de förlorar under grundutbildningen ochatt attpengar
det känns speciellt orättvist de jämför jämnårigamednär som

slipper rycka in.

Försöker kalkylgöra hur mycket denman en genom-pengar

snittlige totalförsvarspliktige förlorar månad under grundut-per
bildningen, det föga meningsfulltär basera jämförelsen påatt en
beräknad genomsnittsinkomst under tiden före inryckningen. De

individuella variationema så genomsnittsvärdet blirär stora att en

meningslöshet.

flertaletDet har låg inkomst under tiden efternärmaststora en
avslutad gymnasieskola. studerar vidare sittDe lånar ofta tillsom

uppehälle. minoritetBara har jobb före inryckningen. Detetten
ofta inteär särskilt väl betalt. Det dock denna minoritetär som

har direktaden upplevelsen förlora underpengarattav

grundutbildningen.

hittillsDet har inte föreslagits borde utforma dagersätt-att man

ningen individuellt efter principen förlorad arbetsförtjänst.om

principen liggerDen till förgrund dagpenningen vid repetitions-
utbildning.
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4.7.2 Genomsnittliga levnadskostnader

slipper tilljämförelse ryckamed de ungdomarEn som
rättvisandegrundutbildning blir möjligen den baserasommer

sittgenomsnittlig 20-årig har för uppehälle.de kostnader en man

genomsnittsberäkningar ligga långt från denSom alla kan den

denenskildes personliga situation. räkneexempel kanMen som

totalförsvarspliktigas sociala ochändå illustrera sida deen av
ekonomiska situation grundutbildningen.under

tips frånKoll på pengarna 1995 Råd och KonsumentverketI

finns 20-årig delskalkyl på de månadskostnader haren en man

fyrapersonershushåll i fyra kökhan hemma i ochbor ettom rum

dels i nödvändiga månads-han bor lägenhet. Deom ensam egen

utgifterna förälder blir 5 210 kr ochför bor hemma hosden som
i 910 i tabellform:lägenhet 7 kr. Kalkylenegen

Bor hemma Egen lägenhet

3130Hyra 1270

Mat hemma 1120 1220

Utelunch 1000 1000

Kollektivresor 350 350

Fackavgift 150150

|
Övrigt 20601320

Summa utgifter 5210 7910

grundutbildning fårUnder månader 20-åring genomgårde denne

ifårhan bostadsbidrag hela hyran.täcker Han mat somsom
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inklusiveprincip täcker hela matkostnaden utelunchen. Han reser

ingen fackavgift.gratis kollektiva firdmedel och han betalar

iövrigt får bor lägenhettäcka denFör ettatt posten som egen

tillägg till bostadsbidraget med 250 kr tänkt täcka el, tele ochatt

40försäkringar. Dagersättningen 1200 i månaden 30kr ggrom
till utgifter Övrigt.kr ska då räcka resterande under posten

totalförsvarspliktigeEnligt blir fördetta räkneexempel det den

minus varje månad på 120 kr för denbor hemma ochettsom
i minus 610bor lägenhet kr.ettegensom

bör då observeras dessaövriga kostnader inkluderarDet att

utgifter för kläderskor, hygien, husgeråd, radioTV,möbler,

dagstidning, förbrukningsvaror, fritid del dessaEnm.m. av

möjligen något grundutbildningen.kostnader reduceras under

sjukvårdför ingår inte iKostnader hälso- och och tandläkare

kalkylen, akutvården grundutbildningen.täcks undermen

4.7.3 Omedelbar uppoffringeller uppskjuten

möjligenräkneexempel kan påDetta tyda dagersätt-sägas att

ningen f ligger lämplig nivå. integanska dockDetn en ger
för grundutbildningen inte någongrund slutsatsen utgöratt

uppoffring för flertaletekonomisk totalförsvarspliktiga.

jobb vid inryckningen sigalla harNästan göraettsom anser en

direkt ekonomisk förlust i kronor varje månad underoch ören

grundutbildningen. Storleken förlusten varierar naturligtvis
med inkomsten, i många fall uppgår till något tusentaldenmen

kronor vilka grundutbildningeneller för innebär förlustDemer.
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eller två studieår får sin på arbetsmarknaden försenadett startav
i motsvarande grad. Grundutbildningen innebär också fördärmed

privatekonomiskdem förlust varje månad, det underävenen om

grundutbildningen kanske inte tydligtkänns lika för redandesom

yrkesverksamma.

beskriverEn personalkonsulent stämningen bland pliktpersonalen:
råder inget tvivelDet de vpl åsamkar sig försämringattom en

ekonomin värnpliktstjänstgöringen.under de vpl under-Menav

sigkastar denna försämring oftaförMenutan protester. man
fram kritiska synpunkter värderingsamhällets värnplikt-mot av

Ärstjänstgöringen ekonomisk förbrytaresynpunkt.ur som

välförtjänt avtjänar fängelsestraff eftersomvärda domänmer
får 70 kronor dag plus ackordsförtjänst för legoarbetenper

får jag oftaDenna synpunkt höra de vpl.av

grundutbildningen innebär privatekonomiskAtt uppoffring fören

totalförsvarspliktigade torde få bestrida. Det torde dock vara

mycket svårt utforma ersättningssystem förhelt ochatt ett som
alla eliminerar privatekonomiskadenna förlust.

Under mitten 1990-talet den jämförelseär är mestav som

påtaglig den mellan genomgår grundutbildninggörs demsom som
och dem inte alls behöver in. i framtiden flerrycka Om änsom

i dag kommer genomgå grundutbildning inom totalförsvaretatt

jämförelsenkan kanske komma fokuseras skillnaden mellanatt

dem den kortaste grundutbildningengör och dem görsom som
den längsta. pliktsystemetFör i framtiden ska allmäntävenatt

de direktäven blirmän berörs detaccepteras av unga som

nödvändigt minska den privatekonomiska uppoffring grundut-att

bildningen innebär. Dagens totalförsvarspliktiga detanser vara

höjaangeläget utryckningsbidraget f 000 kr.är 4mest att som n
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4.7.4 Opinionen är mogen

1995 följandeför psykologiskt försvar ställde höstenStyrelsen
1000fråga till representativt urval svenskadrygt personerett av

folket:

militära minskar storlek. 20-organisation i iSveriges Färre män

längre grundutbildning. Jämnårigaårsåldern inkallas för ennu

för studier eller för-inkallas kan utnyttja tidenjuINTEsom

grundutbild-Tycker de genomgåvärvsarbete. tvingasDu att som

framtiden skall särskilt för detta,ning i KOMPENSERAS t ex

ekonomiskt eller eller skall vämpliktstjänstgöringenmeritmässigt,
FÖRUT medborgerligSOM SK YLDIGHET ävenses som en om

den omfattar alla mäninte unga

hälften ansåg tillUngefär 45 de grundut-procent att uttassom
medanbildning särskilt, hälftenbör kompenseras den andra 47

medborgerligansåg förut främstprocent det äratt som en
särskild kompensation.skyldighet inte kräver någonsom

siffror från allmänna opinionenkan läsas stöd denDessa ettsom

totalförsvarspliktigas utrycknings-för de önskemål högreom

bidrag.
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4.8 ochDroger vapen

ÖB-policy4.8.1 Soldateroch drogermot

ÖB 1990 i drogpolicy fastslog särskild drogproblematten
inom försvaret ska hanteras och de uppkommer.när Våm-om

pliktsrådet särskilt projekthar Soldater drogerett motgenom

tio informerat värnpliktiga iunder år och utbildatänmer

drogfrågor.

Från 1969 har undersökningar gjorts vid mönstringen deom
inskrivnin gsskyldi erfarenhet olika Centralförbundetdroger.gas av
för alkohol- narkotikaupplysning 1985och CAN sedanansvarar
för inskivnadessa undersökningar. Andelen 18-åringar som

någon gång narkotika 1970-högst under slutetprövat var som av
År 1980talet. 19,2 någon gångde använtprocent attuppgav

narkotika. Därefter minskade för år 1988 5,8denna andel att vara

början 1990-taletUnder har den sjunkande trendenprocent. av
brutits andelen ligger dock under tio siffrorDessaprocent.men
kan indikation lite mångasäger mycket hurses ensom men om

narkotika grundutbildningen.använder undersom

Under åren frågor fått Såde har dessa ökad aktualitet.senaste

har exempelvis armén genomfört organisationförändringar så att

dess förbanden följer Riksidrottförbundetsgym regler. Det

möjliggör främst doping.oanmälda kontroller Man övervägerav

möjligheten inom i olikadrogtesta personal Försvarsmaktenattnu
intervaller beroende befattning. kan framlängre kommaDet

pliktpersonalen.gälla ävenatt

i vanlig förekomsten inomIngen dag hur droger ärvet av
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totalförsvaret. Några breda undersökningar har aldrig utförts

bland personal eller inneliggande pliktpersonal.

Utredningen har för rikta uppmärksamheten på sannoliktatt en
växande drogproblematik följandebeställt informativa ñl.text av
kand Jonas Hartelius generalsekreterare vid Svenska Carnegie
Institutet. Syftet vidgaär söka kunskaperna kanskeoch initieraatt

ökad vaksamhet bland pliktpersonal och utbildare inom totalför-

svaret.

4.8.2 Inledning och definitioner

Begreppet droger omfattar medicinskt alla ämnensett som
påverkar hjärnans funktion och människans sinne. De kallas även

för sinnespåverkande ämnen. Bland droger så skildaryms

mångaämnen alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedelsom

bl.a. thinner, narkosgaser m.fl.

Dopningsmedel sinnespäverkandeär iämnen mening,snäv

eftersom de framkallar Dopningsmedel kan dock vidrus.

långvarigt intag påverka människas personlighet läggning.ochen

Dopningsmedel ianvänds sådant syfte del för attav en personer
de skall bli aggressiva och känna sig kraftfulla, t.ex.mer mer
inför verksamheter fysisktkräver Dopnings-som engagemang.
medel kan påverkaäven människas reaktion på droger, t.ex.en
alkohol.

Blandmissbruk omfattar samtidigt intag flera sinnespåverkandeav
i russyfte.ämnen Drogblandningama kan bli individuella.

Vanliga kombinationer alkoholär och lugnande medel

tabletter, alkohol och haschisch alkohol och amfetamin.samt
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Narkotikamissbruk omfattar ickemedicinsktallt narkotikabruk.av
Läkemedelsmissbruk allt bruk i strid medicinskmed godär

praxis. Lösningsmedelsmissbruk iallt bruk russyfte s.k.är

sniffning. Dopningsmedelsmissbruk icke-medicinsktallt bruk.är

Alkoholmissbruk bruk skadar individen, tjänstbarhethansär som
eller andra människor.

4.8.3 Faktorer påverkar drogrusettsom

Upplevelser reaktioneroch under drogrus bestäms radett enav
faktorer drogen, dosen, tillförselsättet rökning,t.ex.som

injicering eller nedsväljning, personligheten, förväntan, om-

givningen blandmissbruk. förloppet underDetta görsamt attev.

drogrus, särskilt narkotikarus,under kan svårtett ett attvara

förutsäga.

viktigaste farlighetenDen drogmissbruk uppkommer underav
Beroende på medlet pâverkansgradenoch kan drogrusruset. ett

nedsätta, eller förvränga individsstöra vakenhetsgrad,en

omvärldsuppfattning, reaktionsförmåga och uthållighet.

Narkotikamissbruk farlighetkan vålla underäven bakrus

grund bl.a. reaktionsnedsättningtrötthet, koncentrationssv-ochav

årigheter. Narkotikamissbruk kan framkalla kvardröjandeäven

farlighet efter rusperiodema missbruketgrund orsakatattav

långdragna psykiska störningar personlighetsförändringar.och

Narkotika kan svårberälcneliga effekterha på grund attav

upplevelserna under känsliga förkan störningarruset vara
Ävenutifrån, särskilt i miljöer stressande. missbrukarensärsom

personlighet tidigareoch in,upplevelser kan spela bl.a. attgenom
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frambryta under Särskilt riskabla effekter hallucino-harett rus.
eftersom påverkarde varseblivningen och omvärldsupp-generna,

fattningen. Till hallucinogenema räknas bl.a. vidLSD och högre

påverkansgrader cannabis hasch, marijuana.även

4.8.4 Mångfald risker

Drogmissbruk kan vålla mångfald risker. viktigasteDe ären

1 försämrad jjrsisk hälsa och kondition,

2 infektionsrisker bristande hygien i samband medgenom

injektionsmissbruk hepatit HIV; detta bör observeras som en
risk vid hantering osteriliserade blodprodukter,av
3 psykiska störningar under och efter på grund attruset, av
hjärnan behöver tid för återhämta sig efter påverkan,att

4 kvarvarande psykiska mellanstörningar nedsattt.ex.rusen,
närminne, efter längre tids missbruk förvirringstillståndsamt en

psykoser eller personlighetsförändringar,
5 inlärningsproblem till följd minnesfunktion,nedsattav
6 bristande disciplin sökande efternär försvardroger och för

drogupplevelser blir allt viktigare för missbrukaren, varvid

normala mänskliga ofta fårhänsyn vika,

7 brott a11mänheten,pliktpersonal eller förbandet, imot t.ex.

syfte skaffa till narkotika eller våda påverkan,underatt pengar av
i motortjänst,t.ex.

8 nedsatt militär duglighet hos enhet eller fleraatten genom en
dess medlemmar inte fungerar till följd drogmissbruk; dettaav av

kan även undergräva sammanhållningen, samt
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användsdrogintagutpressrzingsrisk9 att sompersonsgenom en
främstdrogdoserbetalning i formpåtryckningsmedel; även av

industrispionage.förekommit i samband mednarkotika har t.ex.

olikadrogmissbruk kan kommautslagningenVådorna eller av
in-drogintagetspersonligheten ochberoende bl.a.snabbt

istörningarallvarligatilldock ledatensitet. Förloppen kan

såpå kortsammanhållning inom enhetduglighet, säkerhet och en
utreda förekomstochundersökatid dröjsmål med attatt av

tolereras.drogmissbruk kan

också1988 straffbart. Det ärNarkotikamissbruk sedanär

narkotikainnehaöverlåta ochframställa,straffbart bl.a. utanatt

dopningsmedel ärKonsumtion-missbruksärskilt tillstånd. av
överlåtelseframställning ochbl.a.straffbar däremot utanmen

lösningsmedelnarkotika,alkohol,särskilt tillstånd. Påverkan av

vägtrafik, luftfartstraffbar ivissa läkemedel samtärsamt m.m.

tjänstgöring.militärunder

drogmissbrukdiagnosticera4.8.5 Svårigheter att

diagnosticera. Skälen bl.a.svårt ärDrogmissbruk kan attattvara
sittbagatelliserarellerdöljer, förnekarmissbrukare ofta aktivt

betydermissbrukarenomfattning.missbruk Föreller dess en

fårdärmedsjälvingripa och hanomvärlden kanupptäckt att

drogintag.sittmöjligheter fortsättaminskade att

försvårt upptäckadrogmissbruket kansjälvaMen även attvara

utomstående.

oftabörjantillnarkotikamissbruk ärenskilda tecknenDe en
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fordraroch god uppmärksamhet för igenkännas korrekt.svaga att
Rustidema så korta någraär timmar till halv dag atten en
totalförsvarspliktig kan använda narkotika fritidenunder och

verka nykter inställerhan signär till tjänst. spårDe narkotika-av
missbruk ändå iakttages andra totalförsvarspliktiga ellersom av

befäl tolkas ofta är konstig inteattav som personen men
specifikt han påverkadär eller går igenomatt bakrus.som ett
Allt detta gör olyckor där narkotikamissbruk kan haftatt ha del

i förloppen många gånger kommer förklaras resultatatt ettsom
den mänskliga fakt0rn.av

Även läkemedelsmissbruk kan pågå långunder tid utan att

upptäckas omgivningen.av

För alkoholmissbruket finns gränsdragningsproblemett mot
storkonsumtion. Skadlig konsumtion bortförklaras ofta med att
den tillfállig. Bedömningen vad missbrukärvar av som
kommer därför många gånger grundas iakttagel-att yttremer

tjänstbarhet störningar påän beskrivningser om resp. en av
konsumtionens storlek. Hög alkoholkonsumtion bör föranleda

undersökning samtidigt blandmissbruk.av

Dopningsmedelsmissbruket upptäcks vanligtvis först degenom
störningar, aggressivitet och personlighetsförändringar,t.ex. eller

den kraftiga tillväxt muskelmassan förekommer hos demav som
dopar sig. Upprepade iakttagelser långunder tid sådanasom av

förändringar behövs för omgivningen skall misstänkaatt ett

pågående dopningsmedelsmissbruk.

Enkätundersökningar kan ofta underrapportering aktuelltge av
eller tidigare drogmissbruk. Ett systematiskt arbete för spåraatt
och kartlägga drogmissbruk bland totalförsvarspliktiga fordrar
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medutredning, oftamedicinsksocial ochgrundligdärför en
ellerurinprovtestmetoder t.ex.biokemiskautnyttjande av

iakttagelserfråntillvaratagandeenzymprover rapportersamt av

personal.anställdtotalförsvarspliktiga ochav

omfattning4.8.6 Missbrukets

svenskablanddrogmissbrukutvecklingenitrendallmänEn av
1980-påvisas underkundeminskningdenungdomar är att som

begränsadiövergåttårendeoch undertalet vänt senaste en
skrivitstotalförsvarspliktigabland deökning. Drogvanor som

förCentralförbundetundersöksårligenvärnpliktför har av
Även undersök-andranarkotikaupplysning CAN.alkohol- och

totalförsvarspliktsaktuel-iskattningar drogvanorningar kan avge

åldrar.la

drogmissbruketomfattandeidag detAlkoholmissbruket är mest

alkoholde-vanligtvis singjordegenerationerTidigarei vårt land.

inryckning. Idag harmönstring eller storai samband medbut

förealkohol redanflerårig erfarenhetpliktpersonalendelar avav
konsumtion detså högdem hardelinryckningen, och attaven

välbefinnande.socialaellertjänstbarhethälsa,påverkar deras

varjesig berusadedrickertotalförsvarspliktigaAndelen som
flerafinnsdennaomkring 11 Ivecka är procent. somgrupp

för demskadaframkallarpåalkohol sättmissbrukar ett som
till flerauppskattaskanAndelentjänstbarhet.själva eller deras

ocksåalkoholkonsumtion har näraettårskull. Högprocent av en
användningdrogkonsumtion, bl.a.samband med avannan

denhartiondelBland dendopningsmedel.narkotika och som
räknatåterfinnsalkoholkonsumtionenomfattande grovtmest
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hälften alla mönstrande erfarenhetmed narkotika, dop-av av
ningsmedel eller lösningsmedel.

Narkotikamissbrukets omfattning svårär kartlägga exakt.att

Viktiga störkällor missbruketär länge fortgår dolt,att att

omgivningen saknar kunskaper missbrukets teckenyttre samtom
missbrukare aktivt maskerar eller bagatelliseraratt omfattningen
det drogintaget. Erfarenhetsmässigt det två år frånav taregna

missbruksdebuten tills någon ansvarig utomstående, t.ex. en
socialarbetare, lärare eller läkare, upptäcker människasen ung
narkotikamissbruk.

En omständighet skapar svårigheter fånga allaannan attsom upp
narkotikamissbrukare i samband med mönstringen delär att en

debuterar imän narkotikamissbruk efter mönstringenunga men
före pliktstjänstgöringen. Särskilda kontrollrutiner kan därför bli

nödvändiga för spåra denna missbrukare. Svenskaatt grupp
kartläggningar har visat bland i de aktuella åldrarnamänatt unga
har någon eller några pågående narkotikamissbruk,procent ett

dvs. har narkotika inomanvänt den månaden föresenaste

undersökningstillfället. I enstaka företagsundersökningar med
urinprov arbetssökande i motsvarande åldrar har frekvensenav
varit något högre.

Omfattningen läkemedelsmissbruket ofullständigtär kartlagd.av
Rena läkemedelsmissbrukare brukar dock ovanliga blandvara
totalförsvarspliktiga. De missbrukar läkemedel tordesom

huvudsakligen blandmissbrukare.ävenvara

Lösningsmedelsmissbruket ringaär omfattning. Andelenav

totalförsvarspliktiga sniffat någon gång under de tvåsenastesom
åren mindreär 3än procent.
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olika undersök-olika iskattatsDopningsmedelsmissbruket har

storleksordninghar bedömtsningar. Det somsammavara av

omkringberöranarkotikamissbruket, dvs. procent enaven

årskull.

drogvanoravanceradetotalförsvarspliktiga medhögriskgruppEn

liten, mindre änundersökningarna. ärGruppenidentifierats ihar

har totalttotalförsvarspliktiga, dende sett enprocent menen av
individerandelmeddrogkonsumtion, bl.a.mycket hög stor som

narkotikaanvändningvarje vecka,berusning senasteuppger
dopningsmedel.användningmånaden eller av

Åtgärder4.8.7

Åtgärderna drogmissbruk börförbandmilitärtinom motett

omfatta flera led.

policyI Fastställande av

Åtgärderna iredovisaspolicy, börsammanfattas ibör somen
sammanfattningingå kortpolicyn börförbandsnämnden. l aven

åtgärderdeingripandenförgrundernaallvar,problemets samt

fråga.ikan kommasom

nyckelpersonalUtbildning2 av

sjukvårds-säkerhetschefer,personalkonsulenter,Kompanibefál,
drogfrågorutbildning ifå särskildskyddsombud börpersonal och

drogmissbrukupptäckaförebygga ochsyfte kunna samti att

totalförsvarspliktiga.informema

totalfbrsvarspliktigaInformation till3

drogproblem,informationTotalförsvarsplikti allmänbör omga
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särskilt inverkan drogmissbruk på militär duglighet, säkerhetav
och sammanhållning, förbandets drogpolicy,samt rapport-om

åtgärdervägar och förekomma.kan Informationen bör ävensom
ha tydligt opinionsbildande syfte motverka missbrukett att av
droger.

4 Testning
Särskild medicinsk testning totalförsvarspliktiga för utrönaattav

drogmissbruk föreligger förekommabör endast anledningom om
föreligger. Testning medgivande den totalförsvarspliktigeutan av
kan genomföras med stöd 1994:35FFS 17 kap. 4§.av

5 Utredning och åtgärd enskildai fall
Vid misstanke drogmissbruk hos totalförsvarspliktig ellerom en

inom pliktpersonalen utredningbör kompani-görasgrupp genom
chefens motsvarande försorg. Missbrukets omfattning och

använda droger missbrukets konsekvenser skall utredas.samt

Om förbandsläkaren motsvarande bedömer det ändamålsen-som
ligt för hålla totalförsvarspliktig drogfri kan avtalatt etten
skrivas med totalförsvarspliktigeden innebärande denne fåratt

fullgöra sin grundutbildning eller motortjänst-utanmen vapen-
göring underkasta sig regelbundna drogkontrol.ler. Före-samt

skrifter skyldighet fullgöra behandling kan meddelas medattom
stöd FFS 1994:35 17 kap. Vid5§. återfall i missbruk avbrytsav

tjänstgöringen för den totalförsvarspliktige och sändesrapport

från förbandsläkaren vid körkortsinnehav till länsstyrelsen enligt
KKL 17a vid§ och konstaterat fortgående missbruk tilläven

socialtjänsten enligt 6LVM

Fortsatt drogmissbruk eller drogmissbruk vållat fara försom

grund för tjänstenutgör avbryts.attannan
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avhopp4.9 Många

4000 utbildningen4.9.1 slutför inteMer än

inskränkning i enskilda medborgaresTotalförsvarsplikten år en

själva disponera sin tid. Vårtfrihet månaderunder antalettatt

hotskapa skydd vägerbehov mot yttreatt ettgemensamma av
frihet.totalförsvarspliktigas individuelladeäntyngre

frihet måstei enskilda medborgaresSådana inskränkningar
ansvarigavarsamhetnaturligtvis administreras med stor av

påför frågor kan skötasmyndigheter. bevis dessaEtt ettatt

tillvarje år kallasmångabättre månsätt är tusenatt enunga
inteinte slutför. Vi får därmedgrundutbildning de sedansom
ochskyddet hotnågot tillskott till det mot yttregemensamma

fritt disponeraenskilda möjlighetenberövas till ingen attnytta --
ekonomiska förlustersin tid. innebär betydandedetDessutom

både för enskilde.och denstaten

Över 1993 1994 avbrötryckte åren och12 deprocent av som
300 år. Avbrottengrundutbildningen. Antalet 4 varvar ca per

1993 21 %vapenfria; % och underhögre bland 17 underde

avgångamaför 1994951994. Preliminära siffror tyder att

blivit vanligare.ännu

grundutbildningen varierarinom militäraAndelen avbrott den

regioner.olika förband ochanmärkningsvärt starkt mellan

förefaller och IB1Stockholmsområdet drabbat. Kungs-värst

27,7avbrottsfrekvens 199495 helaängen hade procent,en

Örlogsskolor 21,617,9KA1 Vaxholm Berga procentprocent,
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F16och Uppsala 22,4 Detta kontrasteras I21procent. mot
Sollefteå 7,7 6,8Lv4 Ystad F21 Luleåoch 7,7procent, procent

procent.

Sådana differenser kräver ökad uppmärksamhet från destora

utbildningsansvafiga intressantcentralt. frågaEn hur mångaär av
avgångarna beror på pliktpersonalenhur bemöts deundersom

känsliga första veckorna grundutbildningenav

4.9.2 Orsaker till avbrotten

Pliktverkets statistik slutfördöver grundutbildning under

utbildningsåren 8990 till 9495 inrycktaprocenttal antalav ger
information orsakerna bakom avbrotten.om
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9394 94959192 92938990 9091

33 56334 284 36 14348 411 35 50849 177Antal

inryckta

5,1 5,6 5,76,2Helt 5,7 6,4n
befriade

0,50,5 0,40,9 0,6Total- 0,7

vägrare

2,51,6 2,2Sökt 0,7 1,3 1,4
vapenfri

tjänst

3,4 2,8 3,3Befriade 3,93,9 4,0
viss tidn

Övriga 1,5 1,02,6 1,03,0 2,0

12,912,014,6 14,8 12,014,0Totalt
slutförd

GU

237073 31 870 2941 30 237 30Antal 42 299 349som
slutfört

GU

medicinska psykiska skäll ellerAnm. Av

misslyckande. viktigastegrundutbildningEn avbruten är Deett

oftast i börjantill 000 hemorsakerna 4 ungdomar sändsöveratt -
vid inskrivningen, delsgrundutbildningen måste sökas delsav -

vid grundutbildningen bedrivs.det förband där

anledningarna till många dede främsta de avbrottenEn är attav
tillinskrivna inte första anpassningklarar de veckomas ut-
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bildningsrutinema. Det har ofta medicinska eller psykiska
förklaringar. utbildandeDe yrkesofñcerama misstagattanser
begås vid inskrivningen. Möjligen bör de krav ställs försom
vissa utbildningar preciseras exakt närmare samarbetemer genom
mellan utbildama pliktverketsoch personal.

preliminäraDen statistiken över orsakerna till avgångar för

utbildningsäret 199495 visar också regionala variationer.stora
Andelen under grundutbildningen sökt vapenfri tjänst harsom
ökat starkt de åren och 199495 hela 2,5senaste procent.var
Andelen totalvägrare 0,4 Vid förband i Stock-procent.var
holmsområdet dock andelen väsentligt högre: vid Il,IB1var

Kungsängen det 5,0 sökte vapenfri tjänstprocent och 1,1var som
totalvägrade, S1 Enköpingprocent 3,6 respektive 1,1 procent,

KAl Örlogs-Vaxholm 4,1 respektive 0,7 och vid Bergaprocent
skolor sökte 4,7 vapenfri tjänst.procent

Frekvensen slutförd grundutbildning i olika vämpliktskategori-
jämntär fördelad med undantag. Under utbildningsåreter ett

199495 visar det sig bland dem i Pliktverketsatt statistiksom
betecknas H-vpl bevakning- och depåtjänst det helasom var
25,3 avbröt sin grundutbildning.procent Anledningensom angavs
för hälftenän dessa avgångar medicinskamer ochav vara
psykiska skäl. Man kan misstänka dessa värnpliktigasatt
traditionellt låga i den militära organisationenstatus bidragit till
den höga avgångsfrekvensen.

finnsDet dessutom inslag förutsedd gallring i inlednings-ett av
skedet till fysiskt och psykiskt krävande militär grundutbild-mer
ning. Utbildarna klagar ofta över inryckandede har föratt svaga
ben och ryggar förespråkaroch bättre fysisk träning i skolan.
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deleninledandedenuppstår underproblemMånga avsom
tillavgångarinte tilldockleder utangrundutbildningen om-

tjänst.tillplacering annan

vuxenliveti4.9.3 Mitt i steget ut

mellanhändahinnermycketorsakviktig ärEn attannan
20och18mellanungdomarinryckningen. Förinskrivningen och

flertalet lämnarövervägandeomställningar. Detmångaår sker

yrkesut-eftergymnasialtillsig antingensökergymnasiet och

frånflyttarMångaarbetsmarknaden.gårbildning eller ut
vuxenlivet.i20 år18 ochMellan utstegetföräldrahemmet. tas

tillkallasde männenbörjan dennaiDet år ungasomprocessav
totalförsvaret.uppgifter inomolikatillochmönstring utsorteras

år ochregeliinryckning ärinskrivning och ettTiden mellan

åribland två eller mer.

medicinskt,förutsättningarför många dehinnertidenUnder den -
ändras.inskrivningen Detvidgälldeekonomisktsocialt, som-

minskasskulle kunnagrundutbildningenavbryterantalstora som
tidigare.inryckningen komochskeddemönstringen senareom

enskildeför denochför försvaretbådefördeltillDet omvore
kundeflestaallraför deinryckningochinskrivningtiden mellan

år.l2tillreduceras ca

inryck-tidigmedfördelarnatextavsnitt pekasI enannatett
Därmedgymnasieutbildning.avslutadefterdirektning, helst

socialamed destudietid ochförloradmednackdelarnaminskas

grundutbildningenuppstår dåkomplikationerekonomiskaoch som

föräldraskap.ochellerfamiljförenas medska
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Inryckningen får enligt lag inte ske före det kalenderår den

totalförsvarspliktige fyller 19 år. Det fördel både för denvore en
enskilde och försvaret, inskrivningen kunde ske så näraom
inryckningen praktisktär möjligt för den enskilde, vilket isom

flestade fall torde under den sista terminen i gymnasiet.vara
Detta skulle kräva omläggning myndigheternas nuvarandeen av
planeringssystem bygger på årsklass inskrivna fördelasattsom en
på de kommande åren.tre

4.10 Vad händer efter muck

4.10.1 Oro för arbetslöshet

Muck, dagen för utryckning, ska något framattvara emot.se
Kammen pinne dag.tappar Friheten efter muck firasen per
grundligt.

90-taletUnder har alltför många totalförsvarspliktiga känt föroro
vad väntar efter muck. Om ingen studieplatssom vid någon
eftergymnasial utbildning har ordnats och heller inget jobb
väntar, så kan friheten efter innebäramuck arbetslöshet.

Bostadsbidraget upphör 30 dagar efter utrycknin Utrycknings-gen.
bidraget är 4 000 kr. Något kontant arbetsmarknadsstöd KAS

230 krdag från l januari 1996 är inte berättigad tillman
ordnasförrän efter månader. ingetKantre återstår baraannat att

söka socialbidrag från hemkommunen.
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olikapliktpersonalmedvid sina samtalUtredningen har

inte vadvanligt defunnit ganskautbildningsorter det är vetattatt

iNågon mätningutryckningen.efterde ska göra procentsom
intesituation vii harbefinner sig dennaandelhur stor somanger

problemet Närpå ärhitta. berorkunnat Det nytt.att man
ekonomiskasociala ochdengjorde enkäter1980-talet om
arbetslöshetgrundutbildningen hotetsituationen under omvar

inteefter aktuellt.muck

inryckandebland de4.10.2 arbetslöshetLägre

totalförsvarsplik-kartlägga dei uppdrag sökaUtredningen har att

grundutbildningen ochefterarbetsmarknadensituation påtigas
inkomma ilättare ska1996 föreslå hur deldensenast mars

1990-taletpå iEftersom dettaåtgärder.arbetslivet eller andra

situation undertotalförsvarspliktigasdehögsta grad berör

ianledning redan dennafinnsgrundutbildningen det ut-att

någraUtredningen återkommerfrågan.värdering behandla om

förslag.genomlysning och Dengrundligaremånader med en
i tidigarerefereratsFOA-undersökning JohanssonEva som

1993mönstrade höstenvisade bland demtextavsnitt att varsom
fördes tillvanlig bland demdubbelt såarbetslöshet ut-som

grundutbild-tillbildningsreserven bland dem togs utsomsom
heltförefaller sannolikt denning. ävenDet storaatt somgrupp

psykiskamedicinska ochcivilpliktbefriades från ochvärn- av
inskrivna.arbetslösainnehöll andel änorsaker högre gruppenen

in-sannolikt föregrundutbildningtill hadeinkallasDe som
studierjobb ochutgångsläge i frågaryckningen bättreett om

in.inte beordrades ryckade som
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4.10.3 90-talDramatiskt

Utredningens ñl viddr Schröder Institutet för socialLenaexpert

forskning vid universitetStockholms har sammanställt arbets-

marknadsdata illustrerar hur förarbetsmarknadsläget mänsom
i ZO-årsåldem utvecklats under år.senare

huvudsakSammanställningen ibygger på bearbetade data från

SCB:s arbetskraftsundersökningar förAKU. Expertgruppen

arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier harEFA AKU-

uppgifter redovisade för enskilda åldersklasser AKU-EFA.

redovisningEn perioden 1980-1994 visar dramatiskadeav

förändringar inträffat 1990-talet.under kan ocksåDärsom

lågkonjunkturen 1980-83 jämföras sysselsättningskrisenmed

under l990-talet.

Figur visar andelen arbetslösa ungdomar i arbets-procentx av
kraften fördelad kön. Unga och kvinnor relativtmän unga var
jämställda vad gäller arbetslöshet fram till l990-talet. Därefter

har pojkarna högre arbetslöshet flickorna förmodligen till följdän

neddragningarna inom industri- och byggnadssektorema.av

figur framgårAv också fram till 1984 hade tonåringarnaattx

betydligt högre arbetslöshet 20-24-åringarna.än Tonåringarnas
arbetslöshetsnivåer minskadel984 till följd införandetav av
ungdomslag för arbetslösa l8-l9-åringar.
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aadskdimArbdsso innanEgil X avx

äman 20-24
- kvimol a20-24
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Källa: AK U

särskilt4.10.4 Invandrarungdomar utsatta

FigurinvandrarnasärskiltBland ärmän utsatta. ygruppen unga
arbetskraften i åldernmanligavisar skillnaderna mellan hela den

medborgare. AKUutländska16-24 år och ungdomar ärsom
utlands-medborgareuppgifter för svenska ärredovisar inga som

generationens invandrare.födda eller andra
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-7gur Y Arbetslösa I planen arbeskraIen, ár,I 6-24mäav
saml’qa DCI utéhdska medborgare

Iutl. medb
Ismnmga

1990 1991 1992 1993 1994

Källa: AK U

4.10.5 Högst arbetslöshet 20-22vid år

Figur redovisar andelen arbetslösa imän procentz unga av
befolkningen. Skillnaderna mellan enskilda åldersgrupper inteär

speciellt Det dock 20-åringamaär periodenhelastora. som
uppvisar den högsta arbetslösheten. förefallerDet också som om

i åldersintervallenmän 20-22 år har varit något utsattaunga mer
för arbetslöshet jämfört någotmed de och något äldre.yngre
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F‘gar Z Arbetslösa be0kn//Ige/7,procent mänav
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4.10.6 Allt färre jobbhar

dramatiskaDen ökningen för iarbetslösheten synnerhetav unga
män lika drastisk nedgång i andelen sysselsatta;motsvaras av en

figur Q. ZO-åringar minskade således sysselsättningen frånFör 74

befolkningen år 1989 till endast 39 år 1993.procent procentav

kraftigaDen sysselsättningsminskningen har bromsats underupp
1994, för de äldre ungdomarna 22 24 har mycketoch en svag

sysselsättningsökning inträffat.
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vanligast4.10.7 Långtidsarbetslöshet vid 20-24 är

statistiskaDe bilden situation påmäns arbetsmarknadenav unga

fördystras ytterligare när studerar utvecklingen lång-man av
tidsarbetslösheten. tidigareUnder lågkonjunkturer drabbade

långtidsarbetslöshet enbart den äldre arbetskraften, dvs. de över

55 år. 1990-taletUnder har åldersgruppen 20-24 år haftäven den

högsta andelen långtidsarbetslösa; figur figuroch Detta ärw u.
något inte uppmärksammats i offentligaden debatten,som



ekonomiska frågor 1995:118140 Sociala och SOU

beräkningen långtidsarbetslöshet ärtraditionellaeftersom den av

långtidsarbetslösaantal

antal arbetslösa

den högahar dolti kvotensantalet nämnareoch det höga
arbetskraftenilångtidsarbetslösheten den unga
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fig:r U Arbetslösa läker I å i procent arbelskraIen adav av
befolkningen, män .994
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4.10.8 Inga särskilda åtgärder

Den arbetsmarknad möter efter muck har drastisktsom som synes
försämrats under 1990-talet. Trots den inför framtidenoro som
detta skapat bland pliktpersonalen ingahar särskilda åtgärder
vidtagits.

Den normala rutinen är förbanden några veckor föreatt ut-
ryckningen inbjuder för arbetsmarknadsverketrepresentanter att
komma och lämna information läget arbetsmarknaden ochom
erbjuda sina tjänster. förekommerDet också företag ställeratt

och sig under arbetsmarknadsdagarpresenterarupp arrangera-
de förbanden.av
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totalförsvarspliktigautryckning deharföreveckornaUnder

uppsökaförgrundutbildningenfrånledigtfåmöjlighet attatt
mån verksam-i denskolaarbetsförmedling ellerarbetsgivare,

hinder i vägensärskildainte läggerheten

totalförsvarspliktigadeuppskattasinitiativberömvärtEtt avsom

Revinge. harDärVisby ochi Fårösund,vid förbandentagitshar

jobbsökarda-placeratarbetsförmedlingenden lokala permanent en
sökaaktivtsjälva kanvärnpliktigaså detelefon,med atttor
ellerarbetsgivareringautbildningar ochlediga jobb och upp

skolor.

Värnpliktsrådet,minst fråninteolika sammanhang,iharDet

räknasgrundutbildningen skaönskemålframförts att somom
med endastgrundutbildningenlikställsarbetslivserfarenhet. dagI

denVärnpliktsrådetarbetslivserfarenhet. atttvå månaders anser
be-utryckningen skamedi sambandblir arbetslös varasom
dåhanarbetsmarknadsstöd KASrättigad till kontant atttrots

90under dagar.förfogandearbetsmarknadensstått tillinte har

i dessaförslag1996 lämnaföre ldenUtredningen ska mars

frågor.
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BILAGA l
.

Kommittédirektiv

Totalförsvarspliktigas sociala och ekonomiska situation m.m.
Dir. 1995:61

Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 1995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild tillkallasutredare med uppgift utvärderinggöraatt en
de totalförsvarspliktigas ekonomiska och sociala situationav

m.m.

Förmånerna i dag

De grundläggande bestämmelserna förmåner till vämplikti-deom
under deras tjänstgöring finns i 33 § vämpliktslagenga

1941:967. Dessa förmåner följande:är

dagersättning eller dagpenning,-
särskild ersättning för tjänstgöring i viss befattning,-
utryckningsbidrag,-
reseförmåner,-
fri förplägnad,-
fri inkvartering,-
fri utrustning,-
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fri och sjukvård,hälso--
begravningshjälp,-
grupplivförsäkring, samt-
familjebidrag.-

krigstjänstgöring denberedskapstjänstgöring och är värn-Under

till fälttraktamente.berättigadpliktige dessutom

finns iförmänemagenerelladebestämmelserNärmare om
1976:1008.vämpliktsförmänsförordningen Deihuvudsak

familjebidragsförordningeniförmänema reglerasbehovsprövade
grupplivförsäk-frånersättning kan1991:1492. Den utgessom

uppkommit undersjukdomersättning för skada ellerring och som

gruppliv-1988:246förordningenitjänstgöring regleras om

1977:265respektivevärnpliktiga m.fl. lagenförsäkring för om

statlig1977:266statligt personskadeskydd och lagen om

ersättning vid ideell skada m.m.

enligt för-särskilda bidragvämpliktig fåvissa fall kanI en
m.fl.värnpliktigaekonomisk hjälp tillordningen 1991:1385 om

vämpliktsförmånsförordningen kanenligtkontantförmånemaAv

dagpenningen. Endagersättningen ochsärskilthär nämnas

dag underdagersättning 40 kronorvämpliktig fär med per

anslutningomedelbarrepetitionsutbildning igrundutbildning och

grundutbildning.till

dagersättningentilltilläggDärutöver utges

tjänstgöringsdagen,300:eunder 23l:amed 15 kr dagper —-
tjänstgöringsdagen,360:e301:a30 kr dag undermed per --
tjänstgöringsdagen,36l:a 450:e60 undermed kr dagper --
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med 90 kr dag för tiden därefter.per-

Under tjänstgöring enligt vämpliktslagen änannan angettssom nu
får vämpliktig dagpenning. Dagpenningens beloppen motsvarar

dag 90 den värnpliktiges sjukpenninggrundandeprocentper av
inkomst enligt 3 kap. lagen 1962:381 allmän försäkring,om
delad 365.med Dagpenningen skall dock bestämmas till lägst 55
kronor.

Enligt familjebidragsförordningen lämnas familjebidrag i form av
familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravnings-
bidrag. Familjepenning kan i huvudsak lämnas för maka och

barn, för maka med högst 4 000 kronor i månaden föroch barn

högst 2 000 kronor. Bostadsbidrag i huvudsak för hyranutges
under vissa förutsättningar. finnsDet också i förordningen vissa

avräkningsregler beroende på den vämpliktiges eller makas m.fl.
inkomster.egna

Vad förmåner till värnpliktigasagts gällersom också förnu om

vapenfria tjänstepliktiga och i visst hänseende också civilförsvar-

spliktiga för vissasamt frivilligt genomgårgrupper ut-som
bildning för eller tjänstgör i totalförsvaret.

Medinflytande

förordningenI 1987:30FFS medinflytande för värnpliktigaom
utövas detta inflytande förtroendevalda och i särskildagenom
nämnder ioch andra samrådsorgan. Innan förband beslutar iett

fråga vikt för de värnpliktiga skallen synpunkter inhämtasav
från de värnpliktiga.

Vid förbandet utövas medinflytandet de värnpliktigagenom en av
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värnpliktigaföreträder deförtroendeman. Hanvaldvid plutonen
plutonchefen.talan hosuppgift föra derastillbl.a.och har att

skallkompanietVidförtroendeman.väljskompanivarjeInom en
förföreträdarebestår bl.a.kompaninämndfinnasdet avsomen

värnpliktiga.de

förforumförband och ärallafinns vidFörbandsnämnd ett

vidvärnpliktigafrågor rörsamråd iinformation och som

majoritet i nämnden.ivärnpliktiga skallförbandet. De vara

anordnavade försvarsgreninomårligenskallFörsvarsmakten en

värnpliktigaför deföreträdareförsvarsgrenskonferens, där ges

tjänsten.frågordiskutera rörtillfälle att som

ombudmedkongressår anordnavarjeskallFörsvarsmakten en

kongressen.också ledervärnpliktigaför alla landets som
Efter kongres-vid direkta val.värnpliktigadeOmbuden utses av

värnpliktigaförbandetsinformeratjänstetidombudenskallsen
beslutats kongressen.ochdiskuteratsvadom som

värnpliktigasjusig högstfår blandvid kongressenOmbuden utse

under detVärnpliktsrådetbenämningenuppgift undermed att

värnpliktiga.landetsföreträdaefteråret kongressennärmaste

i frågormedintlytandetjänstepliktiga harvapenfriaOckså de som

intedockmedinflytande ärvapenfriutbildning. Dettaderasrör

författningsreglerat.
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Totalförsvarsplikt

Riksdagen ibeslutade december 1994 lag totalförsvarsplikten om
199495:6,prop. 199495:FöU1,bet. rskr. 199495:78. Den

lagen 1994:1809 totalförsvarsplikt, iträder kraftnya om som
den juli 1995,1 bl.a. vämpliktslagen 1941:967,ersätter lagen
1966:413 vapenfri tjänst, lagen 1981:292 tjänstepliktom om
för hälso- och sjukvårdspersonal veterinärpersonalsamt m.m.

lagen 1984:272 skyldighet för civilförsvarspliktigasamt attom

tjänstgöra utanför civilförsvaret. Vidare denersätter bestämmel-

civilförsvarsplikt i civilförsvarslagen l960:74.serna om

innebärLagen möjlighet skapas för flexiblare användningatt en
totalförsvarets personalresurser. många människorHurav som

skall skrivas pliktmed och långhur utbildning de skall

genomgå skall behovet pliktpersonal höjdunderstyras av av

beredskap och Försvarsmaktens behov för upprätthållandeav av
fredstidaden beredskapen. Tjänstgöringsskyldigheten enligtsom-

lagen blir för hela totalförsvaret får benämningengemensam -
totalförsvarsplikt. Tjänstgöringsskyldigheten fullgörasskall som
värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt. Värnplikten och

civilplikten omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning,
beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring. allmännaDen

tjänsteplikten innebär endast tjänstgöringsskyldighet höjdunder

beredskap.

Totalförsvarsplikten gäller från början det kalenderårav man
fyller 16 år till slutet det kalenderår fyller 70 år. Endastav man
svenska skallmän skyldiga och fullgöramönstraattvara
värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning 60 dagar.än

Skyldigheten fullgöra värnplikt frångäller början detatt av
kalenderår den totalförsvarspliktigenär fyller 19 tillår slutet av
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vidskallår.fyller 47 Svenska mänkalenderår handet när

tjänstgöring isådan detfördirektrekryterasmönstringen kunna

fullgörainte behöverefter mönstringförsvaret.civila Den som
förutbildningsreservigrundutbildning skall placeras att senareen

regeringen detbeslutat näri anspråk sedaneventuellt tas om --
försvarsberedskap.Sveriges Dentillhänsyndet behövs med som

grundutbildas i detdå kunnautbildningsreserven skalliplacerats
utbildnings-placerad iförsvaret.militära civila Den äreller som

16mellan ochprecis andraockså alla ärkan somsomreserven -
60grundutbildning högstcivilplikt medskrivas för70 år om-

dagar.

förmånssystem för deinte någotinnebärRiksdagsbeslutet nytt

för värnplik-överförs detitotalförsvarspliktiga, systemstortutan

förmåner harBestämmelsernai dag.tiga m.fl. gäller omsom
i i den lagen.tagits in 8 kap. 1 § nya

i för-förmänema finnsolikadebestämmelserNärmare om

totalförsvarspliktiga.till1995:239 förmånerordningen om

Utgångspunkter för uppdraget

gångerfleravärnpliktiga m.fl.för har överFörmånssystemet setts

sinharnuvarande1980-talen.1970- och Detunder systemet

197576: 134, bet.år 1976från prop.i riksdagsbeslutgrund ett
i för-förändringar197576:78. Större197576:FöUl, rskr.

1982831115, bet.1983gjordes år prop.månssystemet
198283:29l.198283:FöU11, rskr.

Överbefálhavaren undersökning de1988genomförde år aven

Syftet med densituation.ekonomiskavämpliktigas sociala och

i så fall hur deochundersökningen kartläggaatt omvar --
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vämpliktigas och vapenfria tjänstepliktigas ekonomiska och

sociala förhållanden förändrats under och på grund tjänstgö-av
Överbefälhavarenringen. konstaterade i undersökningen vissaatt

vämpliktigas situation försämrades under tjänstgöringen.

Den utredningen inom kommittéväsendetsenaste förmånssys-om
för värnpliktiga m.fl. gjordestemet Utredningen admini-av om

stration familjebidragen 1990:26.SOU Där utreddeav m.m.
inte de vämpliktigas ekonomiska och sociala situation.man

Utredningens förslag ledde dock till förändringar i den vämplikti-
försäkringsskydd prop. 199091:102, bet. 199091:FöU8,ges

rskr. 199091:285.

Genom riksdagsbeslut år 1993 gjordesett vissa förändringar i det

allmänna försäkringsskyddet ändringar i lagen 1962:381genom
allmän försäkring, lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkringom om

och lagen 1977:265 statligt personskadeskydd komom attsom
påverka pliktpersonalens försäkringsskydd.

Överstyrelsen för civil beredskap Riksförsäkringsverketoch har
i till regeringen dnr. F0941382MILrapport funniten att
dagpenningsystemet för pliktpersonal sannolikt inte kommer att
fungera i krig. Enligt bör det nuvarande dagpennings-rapporten

ersättas medystemet dels är enklareett och billigaresystem som
administrera, dels beståratt antingen fast dagpenningbeloppettav

eller fyra skilda dagpenningbelopp. föreslåsDet i rapporten att
detta även bör gälla i fredsystem och de allmänna försäk-att

ringskassomas hantering dagpenningsystemet upphör ochav
överförs till andra myndigheter.

De vämpliktigas m.fl. ekonomiska och sociala situation har inte

över på många år. Genomgripandesetts förändringar har skett
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Därförtotalförsvarsplikten. detärinförandet den nyaavgenom
situation. Ocksånämndapliktpersonalensdags utvärderaattnu

medinflytande bör utvärderas.pliktpersonalens

särskild utredare.Utvärderingen bör göras enav

Uppdrag

deuppdrag utvärderatillkallas medsärskild utredareEn att

situationsociala underekonomiska ochtotalförsvarspliktigas

grundutbildningen.

pliktpersonalensfrämst inriktas hurUtvärderingen skall

dennasociala situation förändras grundekonomiska och attav
totalförsvaret.tjänstgöring inomi anspråk förpersonal tas

totalförsvarspliktigasdeVidare skall utredaren utvärdera hur

fungerar.medinflytande

angivna delar uppdragetUtredaren skall redovisa senastavnu

1 december 1995.den

Över-frånvidare förslaget iUtredaren bör pröva rapporten

Riksförsäkringsverketcivilstyrelsen för beredskap och om

prövningenförslagdagpenningsystemet lämna deoch som ger
samråda meddärvid särskiltanledning till. skallUtredaren

pliktverk,Totalförsvarets medVämpliktsverket, och senare
förpågående utvecklinghänsyn till verkets ADB-systemav

personalredovisning VIS-projektet.

för plikt-försäkringsskyddetocksåUtredaren bör huröverse
1993 års riksdagsbeslutpåverkatspersonalen har omgenom
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förändringar i försäkringsskyddetdet allmänna och detom-
behövs komma förslagmed till förbättringar.-

Utredaren skall vidare kartlägga hur den totalförsvarspliktiges
situation arbetsmarknaden efter tjänstgöringavslutad ochutser
föreslå hur fullgörden plikttjänstgöring lättare skall kommasom

i arbetslivet eller åtgärder.andra

Utredaren skall lämna förslag till författningsändringarde som
hans överväganden bör föranleda.

Utredaren skall redovisa resterande delar uppdraget densenastav
1 1996.mars

utredningsarbetet iI skall berörda delar direktiven tillbeaktas

samtliga kommittéer särskildaoch offentligautredare prövaatt

åtaganden dir. 1994:23. Också direktiven till samtliga kommit-

téer och särskilda utredare redovisa jämställdhetspolitiskaatt

konsekvenser iskall berörda delar dir. 1994:beaktas 124.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1995-06-21 F095790MIL

Framställning ändring i reglerna för bostadsbidrag förom

totalförsvarspliktiga

Ärendet

Älvsborgsskrivelse 31I den 1995 har läns allmännaen mars

försäkringskassa föreslagit ändrade förutsättningar för totalför-

svarspliktiga erhålla bostadsbidrag.att

Riksförsäkringsverket har i yttrande den 23 maj 1995 tillstyrktett

villkoren föröversyn bostadsbidrag vid plikttjänstgöring.en av
kräver ändringDetta i förordningen 1995:239 förmåneren om

till totalförsvarsplikten.

Regeringens beslut

Regeringen beslutar framställningama tillskall överlämnasatt

Utredningen totalförsvarspliktigas sociala och ekonomiskaom
situation 1995:05.Föm.m.

Utdrag till

Utredningen totalförsvarspliktigas sociala och ekonomiskaom
situation 1995:05Fö

Riksförsäkringsverket
Älvsborgs läns allmänna försäkringskassa
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2.BILAGA

Så arbetade utredningen

särskild totalförsvar-A. Uppdraget utredare utvärdera deatt som

spliktigas socialaekonomiska och situation grundutbild-under

ningen utföras olikakan många restriktionavgörandesätt. En

på uppläggningen arbetet den tid halvt år.utmätts; ettav var som

gjorde omöjligtDet det undersökningsmetodanvända denatt som
ÖB 1988 i sin kartläggninganvände totalförsvarspliktigasdeav
sociala ekonomiskaoch situation. byggdeDen SCB-storen
enkät i två omgångar i bruttourval 539 totalförsvarsplikti-5ett av

inkallats till grundutbildning tiden 1986-06-09-underga som
1987-Ol-3l. resultat då redovisade jämfördesDe medman en
liknande undersökning från 197980.

fullgöraFör uppdraget jaghar valt dels söka uppdateraatt att
ÖB:s åtta år gamla kartläggning, dels belysa någrasöka andra

sociala och ekonomiska frågor förbetydelse dagens totalför-av

svarspliktiga under grundutbildningen.

Den arbetsmetod jag i följande.korthetanvänt är

utredningensSom sekreterare anställdes HjelmJonasa. som
åren innanunder genomgått grundutbildning vid pansartruppema

i Skövde, arbetat år ledamot i Värnpliktsrådet varitochett som
heltidsanställd FörsvarsmaktenHögkvarteret i projektetav
Soldater droger.mot
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b. Som sakkunnig i utredningen kanslirådetengagerades Björn

Janson, handläggare personal- och värnpliktsfrågor inomav
Huvudenheten för totalförsvarets militära del Försvarsdeparte-

mentet.

Som i utredningen följandeengageradesexperter personer.

Departementssekreterare Maria Wennerberg handläggare av
Överdirektörenvämpliktsfrågor i Försvarsdepartementet. Gösta

Sandgren chef för Försvarets Personalnämnd. Sandgren begärde

entledigande 1995-07-01sedan han till departementsrådutsetts

biträdandeoch chef för Huvudenheten för totalförsvarets militära

del i Försvarsdepartementet. Avdelningsdirektör Ingela Holmberg
handlägger vämpliktsfrågor FörsvarsmaktenHögkvarte-som

ÖB-personalavdelning och bl.a. handlagt ovannämndarets

Överdirektörenutredning 1988. Marianne Waller vid Vapen-

fristyrelsen, från 1995-07-01 biträdande chef för Pliktverket. Fil.

dr. SchröderLena vid Institutet för social forskning, Stockholms

Universitet. Politiskt sakkunnige Nilsson,Ronnie Statsrâds-

beredningen och tidigare ledamot Värnpliktsrådet. Joacimav
Olsson ordförande för Värnpliktsrådet 199596. Mathias Bohman

ledamot civilpliktsrådet 199596.av

sakkunnigeDen och har varit vidsamlade tillfällenexperterna tre

under arbetet med denna har kontaktats enskiltrapport, men
under utredningens olika delfrägor.arbete med

Personalkonsulentema motsvarande inom totalförsvaret harc.
tillskrivits och ombetts med utgångspunkt i sina personligaatt

ÖB:serfarenheter kommentera förändringar inträffat sedansom

kartläggning år 1988. 28 konsulenter har utförligasänt svar.

ÖB:sMed utgångspunkt i frågeställningar itogssom upp
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kartläggning 1988 har frågorrad till Pliktverket,ställtsen

Riksförsäkringsverket, SCB, Konsumentverket och andra myndig-
heter för få fram sifferuppgifteraktuella belyser situatio-att som

bland de värnpliktiga vapenfriaoch genomgått grundut-nen som

bildning under de åren.senaste

Vid sju endagarsbesök utbildningsorter Kungsängen,e.

Såtenäs, Karlskrona, Göteborg, Boden, Hässleholm, Arlanda har

några frågor kring de totalförsvarspliktigas sociala och ekono-

miska situation diskuterats med förtroendevalda förrepresentanter

de totalförsvarspliktiga och med deras befäl. Huvudsyftet med

dessa besök dock samla grundmaterial föratt ett ut-var

värderingen hur totalförsvarspliktigasde medinflytandeav

fungerar i praktiken.

fåFör drogproblematiken belyst har utredningenatt engagerat
fil kand HarteliusJonas generalsekreterare vid Svenska Carnegie
Institutet.

Flera undersökningar, berör totalförsvarspliktiga ochg. som
deras förhållanden under åren efter 1988, har studerats och

relevant information ingårdessa i utredningens basmaterial.ur

B. andraDet utredningsuppdrag, ska tillklart den 1 decsom vara
1995, utvärderingär hur de totalförsvarspliktigas medin-en av

flytande fungerar. Endagarsbesöken vid sju utbildningsorter har

det basmaterialet för denna utvärdering.gett Metodenmesta av
diskutera hur reglerna för medintlytandet tillämpas iattvar

praktiken dels med de totalförsvarspliktigas förtroendevalda dels

med deras utbildare förbandsledningama.och Vidare har

synpunkter på medinflytandeverksamheten begärts från
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Rädd-Värnpliktsrådet, Civilpliktsrâdet, Försvarsmakten, Statens

Riksför-Ofñcersförbundet Ofñceramasningsverk, Svenska och

bund.

beskrivningen sociala ekono-konkretisera den ochC. För att av
miska situationen grundutbildningen intervjuas någraunder

totalförsvarspliktiga 1995. blirmodell snabbporträttDessa

gruppbild, hjälper tillnaturligtvis ingen heltäckande de attmen

verklighetsförankra utvärderingens generaliserande resonemang.

genomsnittlige totalförsvarspliktige finns inte, deDen camen

grundutbildningi genomgår minst månaders30 000 år 7,5som
inom totalförsvaret har mycket gemensamt.
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