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Till 

Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Försvarsdepartementet 

Den 22 september 1949 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för försvars
departementet att tillkalla högst tre utredningsmän för utredning rörande 
den militärpsykologiska forskningsverksamheten och dennas tillämpning 
på den pedagogiska och sociala verksamheten inom försvaret i enlighet med 
vissa angivna riktlinjer. 

Med stöd av detta bemyndigande har departementschefen såsom utred
ningsmän tillkallat generaldirektören N. R. W. Lundberg, professorn J. K. 
G. Elmgren och översten C. S. R. Kempff. Åt Lundberg har uppdragits att 
såsom ordförande leda arbetet. 

Utredningsmännen ha antagit benämningen försvarets personalbehand-
lingsut redning. 

Departementschefen har den 14 mars 1950 utsett bl. a. socialvårdsdirek
tören U. S. Rosenblad att vara expert i utredningen. 

Genom nådigt beslut den 5 maj 1950 har Kungl. Maj:t överlämnat för
svarets personalvårdstjänstemannaförenings skrivelse den 11 november 
1949 angående försvarets personalvårdsorganisation m. m. till personal-
behandlingsutredningen för att tagas under övervägande vid fullgörande av 
det utredningen meddelade uppdraget. På utredningen skulle ankomma att 
avgiva yttrande i ämnet i så god tid, att därav betingat förslag kunde 
underställas 1951 års riksdag. 

Vidare har Kungl. Maj :t den 26 maj 1950 till utredningen överlämnat en 
den 1 februari 1950 dagtecknad framställning i samma ämne från Sverges 
socialdemokratiska ungdomsförbund. Samma förutsättningar som ovan 
nämnts ha angivits i detta beslut. 

I skrivelse den 10 maj 1950 har personalbehandlingsutredningen anmält 
till Herr Statsrådet, att utredningen avsåge att taga Rosenblad i anspråk 
för verkställande av det utredningsarbete, som borde ligga till grund för 
utredningens ståndpunktstagande i ärendet. Förevarande betänkande har 
även i huvudsak utarbetats av Rosenblad. Han har i vissa sammanhang 
biträtts av amanuensen G. Ellhammar, vilken stått till utredningens för
fogande som biträdande sekreterare. 

Under utredningens gång ha synpunkter fortlöpande inhämtats från ett 
flertal personer, organisationer och myndigheter. 
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Den 22 maj 1950 utsändes ett frågeformulär till samtliga truppförbands-
chefer m. fl. (bilaga 1 till betänkandet) . Alla tillfrågade ha svarat. I flera 
fall har ett mycket omsorgsfullt och intresserat arbete nedlagts på svaren, 
varigenom många värdefulla synpunkter erhållits. 

Från personalvårdsassistenter och personalvårdsofficerare ha erfaren
heter inhämtats. Till större delen har detta skett genom direkt kontakt 
med enskilda befattningshavare men även genom överläggningar med 
personalvårdstjänstemannaföreningens arbetsutskott. 

I övrigt ha under utredningens gång uppgifter och synpunkter inhämtats 
från flertalet befattningshavare inom försvarsstabens sektion III samt från 
ledamöter i försvarets upplysnings- och personalvårdsnämnd m. fl. 

Försvarets civila tjänstemannaförbund har avgivit särskilt yttrande om 
befattningshavarnas löneställning m. m. 

I fråga om befattningshavarnas kvalifikationer, utbildning och rekryte
ringsmöjligheter samt förhållanden inom den civila personaltjänsten ha 
synpunkter erhållits av bl. a. rektorn vid socialinstitutet i Stockholm, pro
fessor Gunnar Heckscher, fil. lic. N. A. Liljedahl i Sveriges Industriför
bunds arbetsledarinstitut och sekreteraren i föreningen »Socialarbetare 
inom industri och affärsvärld» (S. A. I. A.), amanuensen Signe Lunden. 

Rosenblad har i sin egenskap av chef för försvarsstabens socialdetalj och 
sekreterare i försvarets upplysnings- och personalvårdsnämnd under de 
senaste åren besökt en stor del av truppförbanden och på annat sätt in
hämtat uppgifter om personalvårdsverksamheten. Under fem dagar i juli 
1950 har Rosenblad för utredningen studerat velferds- och undervisnings-
organisationen i Norge. Stort tillmötesgående visades i samband härmed 
av Forsvarets undervisnings- og velferdskorps, från vars chef och övriga 
befattningshavare flera värdefulla upplysningar och synpunkter erhållits. 

Utredningens ledamöter ha avlagt besök vid vissa förband, varvid bl. a. 
personalvårdsverksamheten studerats. Utredningen har företagit en studie
resa till brittiska ockupationszonen i Tyskland, Frankrike, England och 
Nederländerna. Därjämte ha Lundberg och Kempff besökt amerikanska 
ockupationszonen i Tyskland och Schweiz. I den sistnämnda resan deltog 
även Rosenblad i samband med andra tjänsteuppdrag, varvid han även 
besökte brittiska ockupationszonen i Tyskland. 

Goda tillfällen till inblick i de främmande krigsmakternas verksamhet 
på olika hithörande områden ha därvid erbjudit sig. Erfarenheterna från 
dessa studiebesök ha enligt utredningens mening bestyrkt behovet av en 
intensifiering av personalvården inom försvaret. 

Redan från början var det uppenbart, att utredningsarbetet icke borde 
eller kunde begränsas till de frågor, som av socialdemokratiska ungdoms
förbundet och personalvårdstjänstemannaföreningen i förut nämnda skri-
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velser behandlats. Den korta tid, som varit tillgänglig för arbetets ut
förande, har emellertid icke medgivit den allsidighet, som varit önskvärd. 
Som framgår av det följande förutsättas därför fortsatta överväganden och 
utredningar på vissa speciella områden. 

Huvudvikten har lagts på organisationen med särskilda befattnings
havare vid förbanden för personalvårdsverksamheten i dess helhet. I an
slutning därtill ha personalvårdens arbetsuppgifter preciserats. 

Med hänsyn till personalbehandlingsutredningens fortsatta arbete har 
något slutgiltigt förslag om den centrala organisationen icke avgivits. Det 
må dock framhållas, att förslagen om den lokala organisationen och perso
nalvården förutsätta vissa förstärkningar även av den centrala organisa
tionen. 

I förslaget ha framlagts skäl för att verksamheten i fortsättningen bör 
kallas »personaltjänst». Eftersom begreppet »personalvård» måste använ
das i redogörelserna för utvecklingen och nuläget, har utredningen valt att 
genomgående utnyttja detta ord för undvikande av oklarhet. 

Utredningen får härmed överlämna betänkande I med förslag angående 
försvarets personaltjänst. 

Stockholm den 3 oktober 1950. 

Ragnar Lundberg 

John Elmgren c Kempff 

/ Urban Rosenblad 
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I. U T R E D N I N G S U P P D R A G E T 

Utdrag ur direktiven 

I de för personalbehandlingsutred-
n ingens arbete meddelade direktiven 
h a r såvitt nu är i fråga föredragande 
departementschefen anfört bl. a. föl
jande. 

Personalbehandlingsproblemen inom för
svaret ha under senare år vunnit allt stör
re beaktande. Tillvaratagandet av den 
mänskliga faktorn på ett mera rationellt 
sätt samt en sådan behandling av perso
nalen som samtidigt skapar arbetstrivsel, 
ökar utbildningseffektiviteten och stärker 
samhörighetskänslan mellan olika perso
nalkategorier ha visat sig vara uppgifter 
av största betydelse. Strävandena att ernå 
här antydda förbättringar ha under och 
efter kriget tagit sig olika uttryck. 

De olika organ som för närvarande svara 
för här berörda verksamhet äro bl. a. föl
jande. Den psykologiska personalpröv-
ningsverksamheten är koncentrerad till 
centrala värnpliktsbyråns personalpröv-
ningsdetalj. De pedagogiska arbetsuppgif
terna omhänderhas för marinen av dess 
militärpedagogiska detalj, vars arbetsresul
tat kommit till användning även inom 
övriga försvarsgrenar, samt i vissa delar 
av försvarsstabens bildningsdetalj. Den 
sociala verksamheten i anslutning till per
sonalbehandlingen åvilar försvarsstabens 
socialdetalj och i viss utsträckning försva
rets socialbyrå. 

Det har visat sig av behovet påkallat att 
söka samordna förenämnda verksamhets
grenar och att skapa organisatoriska för
utsättningar för bättre och smidigare ar
betsformer för verksamheten i dess helhet. 
Under de förflutna åren ha erfarenheter 
både i fråga om arbetsuppgifter och ar
betsformer kunnat samlas, vilka kunna 

motivera en översyn av hela detta verk
samhetsfält. Redan den alltmer ökade be
tydelse som numera inom försvaret till-
mätes de psykologiska, pedagogiska och 
sociala synpunkterna, och som en följd 
därav de ökade krav, som ställas på nyss
nämnda organ, peka i sådan riktning. Vi
dare förtjänar framhållas att de psykolo
giska, pedagogiska och sociala uppgifternas 
fördelning på flera organ skapa vissa svå
righeter även vid truppförbanden, vid vil
ka personalbehandlingen skall komma till 
praktiskt uttryck. 

Föreliggande erfarenheter rörande ut
vecklingen av den rådgivande funktionen 
inom försvarsorganisationerna i utlandet 
visa, att man på dessa områden hunnit 
mycket långt och att det svenska försvaret 
torde ha åtskilligt att vinna på att den ak
tuella frågan om effektiva stödåtgärder för 
personalbehandlingen kunde lösas. 

För egen del framhöll jag vid anmälan 
i statsrådet av 1948 års försvarsproposition 
(nr 206) att frågan om den militärpsyko
logiska verksamhetens arbetsuppgifter och 
organisation samt dess samordning med 
den försvarsmedicinska forskningen tarva
de en närmare undersökning. En utredning 
på detta område bör nu komma till stånd 
och i princip omfatta frågor av psykolo
gisk, pedagogisk och social natur, som äga 
samband med den militära personalbe
handlingen. 

Lämpligen borde genom utredningen 
åstadkommas en inventering av de resur
ser, som finnas inom civila verksamhets
områden och som med fördel torde kunna 
utnyttjas för att befordra effektivitet och 
trivsel i militärtjänsten. 

Vid bedömandet av här berörda spörsmål 
bör uppmärksamhet ägnas även åt förhål
landena på motsvarande områden inom 
andra länders försvarsorganisationer. 

11 



Försvarets personalvårdstjänste
mannaförening 

Föreningen har i skrivelse den 11 
november 1948 till statsrådet och che
fen för försvarsdepartementet anfört: 

Personalvårdens betydelse inom en mo
dern krigsmakt torde numera i princip er
kännas av samtliga parter. Lika obestrid
ligt torde vara, att den lokala personal
vårdsorganisationen, vilken bygger på hel-
eller deltidsanställda befattningshavare 
som förbandschefernas assistenter i fråga 
om personalvården, har mer och mer bi
dragit till att övervinna den misstänksam
het, som i vissa fall kunde spåras vid 
starten. Personalvårdens oumbärlighet så
väl som personalvårdsassistenternas vikti
ga funktioner är numera ofta omvittnad 
från militärt håll. 

Den vikt man tillmäter dessa faktorer 
från försvarsledningens sida framhäves 
ytterligare i den instruktion för personal
vårdsassistenter, som utfärdades den 17/7 
1948 (Högkv. Fst nr 42:2). Enligt denna 
får en personalvårdsassistent icke stå 
främmande för praktiskt taget något av de 
problem, som kan uppstå i en människas 
civila liv, samt dessutom vara väl förtro
gen med den militära organisationens upp
byggnad och krav varjämte instruktionen 
är så utformad, att assistenterna är direkt 
beroende av vederbörande förbandschefs 
bestämmande vid fullgörandet av de i in
struktionen angivna uppgifterna. 

Det torde icke kunna bestridas, att det 
är stora krav, som härvidlag ställes på 
personalvårdsassistenterna. I och för sig är 
intet att erinra häremot under förutsätt
ning, att dessa också erhåller erforderliga 
hjälpmedel och befogenheter för att på ett 
tillfredsställande sätt kunna lösa dem fö
relagda arbetsuppgifter. 

Tyvärr måste man konstatera, att in
struktionen på den punkten är ytterligt få
ordig, vilket kan leda till, att assistenten 
i praktiken icke erhåller exempelvis den 
expeditionella hjälp, som är oundgängligen 
nödvändig, därest man icke vill, att den
nes arbetsuppgifter i hög grad skall ut
göras av rutinmässigt kontorsarbete. Där
för är det angeläget, att ett civilanställt 
skrivbiträde ställes till personalvårdsav
delningens förfogande, inte minst av den 
anledningen, att assistenterna ofta får 
handlägga socialvårdsärenden av så ömtå

lig karaktär, att korrespondensen i hithö
rande frågor icke bör utlämnas till en all
män skrivcentral eller värnpliktiga skriv
biträden. Med hänsyn till den omfattande 
korrespondens, som personalvårdsassisten
terna måste föra med olika myndigheter 
och enskilda, skulle ett skrivbiträde kunna 
beredas full sysselsättning och därigenom 
även avlasta assistenten en del rutinmäs
siga arbetsuppgifter, varigenom denna i 
högre grad skulle kunna ägna sig åt exem
pelvis studium av gällande författningar 
och aktuella personalvårdsfrågor samt åt
gärder avseende den förebyggande perso
nalvården. Det torde nämligen f. n. icke 
finnas någon assistent, som icke nödgas 
att göra en bedömning av vilka arbetsupp
gifter, som är viktigast, och på grundval 
härav söka avväga dessa i förhållande till 
de övriga i instruktionen angivna. 

Det borde i detta sammanhang även va
ra naturligt, att personalvårdsassistenter-
n a — i varje fall där vederbörande jämväl 
är tjänstgöringsskyldig vid militärbefäls-
eller marindistriktsstab — även formellt 
tillerkännes ställning och befogenhet så
som avdelningschef. I realiteten blir det 
assistenten, som leder personalvården, var
för det synes obefogat, att chefsskapel 
skall uppehållas såsom en titulärbefatt
ning av en militär befattningshavare, som 
på grund av sin ordinarie militära tjänst 
icke har tid att ägna sig åt personalvården 
i den utsträckning ett chefsskap borde 
motivera, och som dessutom i vissa fall 
kan vara mindre lämplig för uppgiften. 

Likaså bör utbildningsfrågan för nytill-
trädande assistenter beaktas. Den blyg
samma kurs- och utbildningsverksamhet, 
som f. n. bedrives av försvarsstabens per
sonalvårdsavdelning, kan möjligen anses 
fylla behovet beträffande de tidigare an
ställda assistenterna, men det kan icke an
ses tillfyllest, då det gäller nyanställda be
fattningshavare. För dessa — liksom i till
lämpliga delar beträffande de krigsplacc-
rade assistenterna — bör kursverksamhe
ten syfta till att åstadkomma ett lämpligt 
urval. Dessutom bör de nytillträdande be
fattningshavarnas utbildning kompletteras 
med viss praktisk aspiranttjänstgöring. 
Dessa åtgärder måste anses vara oundgäng
ligen nödvändiga för att kvalitativt starka 
personalvårdsorganisationen. 

Vikten av att personalvårdsassistenterna 
beredas möjligheter att exempelvis genom 
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situdieresor och -besök vid militära och ci
vila institutioner, i såväl in- och utlandet, 
kutnna skaffa sig ökade informationer och 
iinsikter ifråga om den personalvårdande 
verksamheten, bör även understrykas, lik-
s(om även att ett inbördes utbyte av erfa
renheter underlättas. 

Till de i dagens situation angelägnaste 
uippgifterna torde frågan om de heltids
anställda personalvårdsassistenternas an-
sUällningsförhållande få räknas. Såsom 
e:xtra tjänstemän — i vissa fall med för-
oirdnande om endast ett år i sänder — kan 
deetta inte undgå att skapa en påfrestande 
ojsäkcrhetskänsla, särskilt hos de befatt-
niingshavare som är familjeförsörjare. Upp-
säigningsmöjligheter, sjukvårds- och löne-
a\v dragsbestämmelser kastar sin skugga 
öwer anställningsförhållandena, och avsak-
naiden av pensionsförmånerna stimulerar 
icke kvalitativt lämpliga att söka ledig-
föirklarade befattningar. 

Detta i förening med den ytterst ömtå
liga mellanställning, som assistenterna in
tager såsom en buffert mellan förbands-
chiefen och manskapet i allmänhet och de 
vä rnpliktiga i synnerhet, kommer naturligt 
nog även att resultera i, att de heltidsan
ställda personalvårdsassistenterna i möjli
gaste mån måste söka tillförsäkra sig en 
reH rättplats för den händelse, att anställ
ningen av någon anledning skulle upphöra. 
Självfallet måste detta innebära, att assis
tenterna icke kan ägna sig åt sitt krävan
de arbete i den omfattning, som skulle 
varit önskvärt och på längre sikt torde 
man också få räkna med relativt täta om
byten av befattningshavare, vilket knap
past kan vara önskvärt ur personalvårds-
synpunkt. 

-Av samma anledning måste det också 
vara angeläget, att även genom en kvanti
tativ utbyggnad av assistentorganisationen 
lindra den arbetsbörda, som f. n. åvilar 
personalvårdsassistenterna. Som framgår 
av den sammanställning över det timantal 
assistenterna under sista halvåret 1948 an
vänt för personalvårdsverksamhet, som ut
förts av försvarsstabens personalvårdsav
delning, nödgas nämligen de heltidsan
ställda assistenterna i mj'cket väsentlig ut
sträckning använda sin fritid för att på ett 
någorlunda tillfredsställande sätt kunna 
lösa dem förelagda arbetsuppgifter. 

En utökning av antalet heltidsanställda 
assistenter synes därför snarast böra ske, 

varvid ÖB:s förslag i huvudsak bör kunna 
tjäna som ett lämpligt etappmål. Därvid
lag bör emellertid eftersträvas, att en en
hetlig assistentkår åstadkommes, samt att 
en sådan lönegradsplacering tillämpas, 
som ger möjligheter för en normal be
fordran, varvid i princip befattningshava
re med tjänstgöringsskyldighet jämväl vid 
militärbefäls- och marindistriktsstab på 
vilken kustflottans enheter äger repliera, 
bör placeras i lönegrad Ce 26, garnisons
assistenter i lönegrad Ce 24 samt övriga 
vid större förband tjänstgörande assisten
ter i lönegrad Ce 22, medan aspirantbefatt-
ningar som biträdande assistenter skulle 
kunna inrättas som extra tjänster i Cg 19. 
Ett visst antal av befattningshavarna i lö
neplanen Ce bör dessutom inplaceras i Ca-
löneplan i likhet med vad som gäller för 
exempelvis assistenterna vid ungdoms
vårdsskolorna. 

Det är i detta sammanhang angeläget, 
att personalvårdsorganisationen snarast 
erhåller den kvalitativa och kvantitativa 
utbyggnad — såväl lokalt som centralt — 
som svarar mot den effektiviseringsprocess 
försvaret i övrigt genomgår och bör därför 
icke inbegripas i den besparingsram, som 
ÖB nyligen förordat, därest denna i övrigt 
skulle vinna beaktande. Det torde nämligen 
icke gå att i längden förlita sig till, att as
sistenterna av enbart intresse för uppgif
ten eller av idealitet kommer att kvarstan-
na i sina befattningar eller söka nyinrät
tade tjänster under sämre villkor, än vad 
som tillförsäkrats andra motsvarande per
sonalkategorier. 

Med åberopande av vad som ovan fram
förts får vi därför anhålla att Herr Stats
rådet måtte medverka till, att personal-
värdsorganisationen snarast erhåller den 
organisatoriska och personella utbyggnad 
samt att befattningshavarna tillförsäkras 
den trygghet beträffande anställningsför
hållandena och erhåller den utbildning, de 
hjälpmedel och befogenheter, som måste 
anses erforderliga för en effektiv personal
vård. 

Sverges socialdemokratiska ungdoms
förbund 

Förbundet har i skrivelse den 1 feb
ruari 1950 till statsrådet och chefen för 
försvarsdepartementet anfört: 
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Vid socialdemokratiska ungdomsförbun
dets tolfte kongress i september 1949 före
låg en motion vari hemställes om en ut
byggnad av personalvårdsorganisationen 
samt tryggare och bättre anställningsför
hållanden för personalvårdsassistenterna, 
vilken motion också vann kongressens bi
fall. 

Att personalvårdsorganisationen inom 
försvaret spelar en mycket betydande roll 
lär numera erkännas av de flesta. Den 
har bidragit till att eliminera en del av 
de bekymmer och svårigheter som lätt nog 
kan uppstå under en inkallelse även i 
fredstid samt i viss omfattning vid åter
gången till det civila livet. Enbart den so
ciala delen av personalvården är därför 
ytterst betydelsefull. Till den kommer 
emellertid också den kulturella; att se till 
att den inkallade inte isoleras från den 
civila miljön, att han får tillgång till fri
villigt studiearbete, böcker, tidningar, ra
dio, lättare förströelse m. m. Personalvår
den är värdefull för den inkallade person
ligen, men har också befordrat en bättre 
anda, stärkt sambandet mellan folk och 
försvar. 

Trots detta måste det konstateras att det 
långt ifrån är välbeställt i alla avseenden. 
I sin nuvarande utformning lämnar perso
nalvården mycket övrigt att önska. Fram
för allt har den på grund av brister i or
ganisationen icke kunnat följa med i den 
socialvårdande utveckling som ägt rum på 
andra håll inom samhället. Den kan inte 
ens tillnärmelsevis anses motsvara de för
slag, som bl. a. för över tre år sedan fram
lagts av 1945 års militärutredning. 

En av de främsta orsakerna härtill är 
otvivelaktigt att antalet heltidsanställda 
personalvårdsassistenter är för litet med 
hänsyn till den militära organisationen. 
Den splittring i arbetsuppgifterna, som 
oundvikligen måste följa av att samma as
sistent tvingas tjänstgöra vid flera olika 
förband inom respektive garnisoner eller 
marindistrikt, kan icke vara förenlig med 
den effektiviseringsprocess försvaret i öv
rigt genomgår. Icke heller de deltidstjänst
görande personalvårdsassistenterna, som 
endast kan ägna några timmar i veckan åt 
detta arbete, kan anses effektivt hinna 
fullgöra sin sociala uppgift. Till detta 
kommer att efter hand som personalvårds
organisationen blivit känd och uppskattad 
av de värnpliktiga och övrig personal inom 

försvaret, har också de hjälpsökandes an
tal växt väsentligt. Följden härav har bli
vit att vare sig de hel- eller deltidsan
ställda assistenterna hinner ägna sig åt 
annat än de akuta fallen, trots att de ofta 
offrar även sin fritid. 

Det är därför synnerligen önskvärt med 
en utbyggnad av hela personalvårdsorgani
sationen, och då i sådan omfattning, att 
den inte endast på ett bättre sätt kan lösa 
de uppgifter den redan har sig ålagd utan 
också kan få tid över till andra och viktiga 
sådana. I princip bör som målsättning an
givas önskemålet av en heltidsanställd as
sistent vid varje större förband. 

Personalvårdsorganisationen behöver, för 
att nämna ett par exempel, i samband med 
sjukdomsfall bevaka de värnpliktigas in
tressen hos sjukvårdsmyndigheter, försäk
ringsmyndigheter m. fl., saker och ting 
som tyvärr allt för ofta uraktlåtes, enär 
vederbörande svävar i okunnighet härom. 
Eftersom i dylika fall ofta endast en viss 
stipulerad tid står till den värnpliktiges 
förfogande blir det lätt nog så, att han går 
miste om de förmåner han rätteligen bort 
komma i åtnjutande av. En omedelbar 
hjälp är således av största värde, varför 
det förefaller vara en uppgift för personal
vårdsassistenterna och försvarsstabens so
cialdetalj, som icke böra vara beroende av 
tjänstevägar. Därtill är det synnerligen an
geläget att i större utsträckning än som 
nu är fallet ha personal till förfogande 
som kan ägna sig åt den mycket betydelse
fulla verksamhet som den förebyggande 
personalvården utgör. 

Om detta skall bli möjligt räcker det 
emellertid inte med att enbart utbygga 
fältorganisationen. Även den centrala orga
nisationen måste undergå en motsvarande 
utökning för att kunna verka som ett ef
fektivt socialt serviceorgan. Förutom chef 
och expeditionspersonal föreligger behov 
av ett antal befattningshavare — assisten
ter — för handläggning av sociala ären
den. Dessa skulle bl. a. centralt handhava 
utredningar och rådgivning samt handlägg
ning av sådana ärenden som omnämnas i 
pressen eller på annat sätt kommer till 
kännedom. Assistenter, som vid inträffande 
av särskilda händelser vid förbanden kan 
besöka dessa och som dessutom, när en ny 
assistent tillträder, kan sätta denne in i 
arbetet och eventuellt vid vakanser upp
rätthålla en assistentbefattning under kor-
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tare tid, tillhör också de aktuella behoven. 
Likaså juridiskt och psykologiskt eller/och 
sociologiskt utbildade befattningshavare, 
som kan verkställa erforderliga undersök
ningar och bearbeta inkommet material, 
samt andra som handlägger personalären
den och organisationsfrågor. 

Genom en utökning av personalvårds-
organisationen på ungefär antytt sätt — 
och som på grund av vunna erfarenheter 
synes rimligt — skulle samtidigt vinnas 
en tillfredsställande befordringsgång för 
assistenterna, vilket även det är önskvärt. 
Över huvud taget är det nödvändigt att ga
rantera dessa väsentligt tryggare anställ
ningsförhållanden än för närvarande. Som 
exempel kan nämnas att personalvårds-
assistenterna endast är extra tjänstemän, 
i vissa fall med endast kortare förordnan
den, att pensionsförmåner saknas etc. Om 
inte dessa anställningsförhållanden kan 
göras mera tillfredsställande föreligger 
självfallet risk för täta ombyten av befatt
ningshavare, liksom för betydande svårig
heter att få kvalificerade sådana, vilket 
knappast kan vara till gagn för personal
vården. 

Slutligen bör också framhållas önskvärd
heten av att de heltidsanställda personal
vårdsassistenterna i fortsättningen erhål
ler ställning och befogenhet som avdel

ningschef. Att med andra ord samma sys
tem tillämpas ifråga om personalvården 
som gäller t. ex. för sjukvård eller den 
andliga vården inom försvaret. En speciell 
personalvårdsofficer, inplacerad mellan 
förbandschefen och assistenten, bör utan 
olägenhet kunna avvaras, i all synnerhet 
som denne på grund av sin ordinarie mili
tära tjänst sällan hinner ägna den tid åt 
personalvården som ett chefsskap borde 
motivera. Därtill kommer att den militäre 
befattningshavaren inte alltid är den för 
dylika uppgifter bäst lämpade. Reellt är 
det assistenten som bär ansvaret för per
sonalvården och bör därför också formellt 
utses till chef för densamma. 

Under hänvisning till det ovan anförda 
vilja vi därför hemställa 

att Kungl. Maj :t måtte företaga en ut
redning och lägga fram förslag till en re
formering av personalvårdsorganisationen. 

Såsom i det föregående angivits ha 
de båda sammanslutningarnas skrivel
ser genom särskilda beslut av Kungl. 
Maj:t överlämnats till försvarets perso-
nalbehandlingsutredning för att tagas 
under övervägande vid fullgörande av 
det meddelade uppdraget. 
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I I . T I D I G A R E U T R E D N I N G A R M. M. 

Under 1900-talet har den militära 
personalvårdsverksamheten ofta varit 
föremål för utredning. Endast i mindre 
utsträckning ha dock därvid organisa
toriska spörsmål mer ingående behand
lats. De äldre utredningarna ha huvud
sakligen haft att taga ställning till frå
gor rörande den andliga vårdens orga
nisation inom försvaret. 

I det följande återgivas några av de 
viktigare synpunkter, förslag och be
slut, som under denna tid framförts. I 
detta sammanhang är dock icke avsik
ten att lämna någon fullständig histo
risk redogörelse. 

Kommittéförslag år 1908 

Betänkande och förslag till bestäm
melser för den andliga vårdens organi
sation inom armén avgavs år 1908. 
Häri föreslogs bl. a. att deltidstjänst-
görande regementspastor (av 2. klass) 
skulle finnas vid varje förband och att 
dessutom heltidsanställd regements
pastor (av 1. klass) skulle tjänstgöra 
på varje ort, där mer än ett regemente 
vore förlagt. En regementspastor av 1. 
klass skulle inom varje arméfördelning 
(motsvarande) utses till fördelnings-
pastor, varjämte en regementspastor i 
Stockholm såsom armépastor skulle 
handhava den högsta ledningen av mi
litärpastorernas verksamhet. Dessutom 
föreslogos särskilda kadrer av själa
vårdspersonal i reserven och värnplik

tig sådan personal. Detta förslag, som 
beräknades kosta något över 100.000 
kronor, genomfördes icke. 

Förslaget är av intresse därför att de 
sakkunniga synas ha räknat med att 
själavårdspersonalen skulle verka inom 
även andra områden än den religiösa 
vårdens. Sålunda yttrade de sakkun
niga bl. a. 

Numera fordrar man av militärprästen 
icke allenast, att han med en sann över
tygelse och i rätta sinnelaget fullgör sin 
tjänst såsom evangelii predikare och dess
utom genom personligt umgänge såsom en 
verklig vän och själasörjare ägnar sig åt 
dem, vilkas andliga omvårdnad blivit ho
nom anförtrodd, utan därjämte att han 
med vakenhet och intresse sätter in sin 
personlighet uti det uppfostringsarbete, 
som avser att höja moralen och den all
männa bildningen inom hären samt att 
planmässigt utnyttja möjligheterna att på 
ändamålsenligt sätt förverkliga den s. k. 
fälthögskoleidén. 

Kommittéförslag år 1921 

Nytt betänkande och förslag rörande 
den andliga vården vid krigsmakten, 
avgavs år 1921. Förslaget anknöt ifråga 
om regementspastorsorganisationen i 
huvudsak till ovannämnda förslag. Dess
utom behandlas jämförelsevis utförligt 
den kulturella vården, vari inbegreps 
såväl allmänbildande undervisande för 
fast anställt och värnpliktigt manskap 
som fritidsverksamhet. Den kulturella 
vården skulle omhänderhavas av rege
mentspastorn. En av de sakkunniga 
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<lektor Oskar Olsson) föreslog däremot 
i en reservation, att den kulturella vår
den skulle ledas av en fälthögskolelek
tor vid varje förband. Dessa befatt
ningshavare skulle anställas på stat. 
Ledningen skulle utövas av en fälthög-
skolekonsulent, som borde ingå i skol
överstyrelsen. 

I samma reservation föreslogs inrät
tande av regementskollegier, som skul
le uppgöra fälthögskolans arbetsplan 
och behandla frågor rörande den and
liga vården. Vidare skulle bildnings-
kommittéer införas vid varje kompani. 
Dessa, som skulle bestå av fem ledamö
ter, valda av manskapet, borde verka 
för trivsel och ordning samt frivilligt 
studiearbete. 

För att åstadkomma en enhetlig led
ning av den andliga vården föreslog 
majoriteten inrättande av ett militär
konsistorium, vari bl. a. skulle ingå en 
fältprost för den religiösa och en in
spektör för den kulturella vården. Be-
servanten föreslog, att den religiösa 
vården skulle ledas av en religions-
vårdsnämnd och den kulturella vården 
— som ovan nämnts — av fälthögskole-
konsulenten. 

Förslaget beräknades kosta 250.000 
kronor. Reservantens förslag om en 
fälthögskoleorganisation beräknades ic
ke Överstiga 320.000 kronor, vari alltså 
ej ingingo kostnaderna för den religiö
sa vården. 

Icke heller dessa förslag ledde till di
rekta åtgärder från statsmakternas sida. 

Beslut år 1925 

År 1925 indrogos samtliga arvoden 
för regementspastorer m. fl. Samtidigt 
ställdes ett anslag om 50.000 kronor till 
Kungl. Maj:ts förfogande för pastoral
vård och annan vård av värnpliktiga, 
t. ex. genom soldathemsverksamhet. 

Kommittéförslag år 1927 

I ett betänkande och förslag rörande 
den andliga vården vid armén, som av
gavs år 1927, föreslogs, att truppför-
bandsråd skulle inrättas. Detta råd 
skulle svara för den andliga vården 
och avgöra, om särskild militärpastor 
skulle tillsättas eller om den militära 
själavården borde inordnas i garnisons
ortens församlingsverksamhet. Dess
utom skulle rådet utgöra föreläsnings-
och biblioteksstyrelse samt uppmuntra 
till frivilligt studiearbete m. m. 

För att leda den andliga vården fö
reslogs inrättande av ett centralråd, 
vars ledamöter skulle utses av Kungl. 
Maj:t. Centralrådet skulle därvid även
ledes i samverkan med militära myn
digheter planlägga den andliga vården 
i krig. 

Organisationsförslagen genomfördes 
icke. 

Beslut år 1929 

På framställning av 1929 års kyrko
möte beslöt Kungl. Maj:t, att medel ur 
kyrkofonden skulle ställas till förfo
gande för att anställa biträdande stifts
adjunkter. Dessa skulle framför allt 
verka bland de värnpliktiga och inom 
olika ungdomsorganisationer inom stif
tet. Denna organisation ägde bestånd 
under åren 1931—35. 

Kommittéförslag år 1938 

År 1938 framlades betänkande och 
förslag rörande den andliga vården 
inom försvarsväsendet. I organisato
riskt hänseende föreslogs bl. a., att en 
präst deltidsanställdes vid varje trupp
förband. Arvodena skulle utgöra 200— 
600 kronor för år, beroende på förban
dens storlek, och bestridas av medel ur 
kyrkofonden. 
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Den kulturella vården vid förbanden 
borde ledas av ett bildningsråd. 

Några särskilda befattningshavare 
för denna verksamhet — utöver mili
tärpastorerna — ansågos icke erforder
liga i fred. 

Som ett samlande organ för de olika 
grenarna av den andliga vården före
slogs inrättande av ett centralråd, som 
även skulle utföra mobiliseringsplan
läggning och vissa uppgifter under mo
bilisering och krig. För att betona cen
tralrådets ställning som ett organ inom 
försvaret föreslogs att ordföranden 
skulle vara militär befattningshavare. 

I mobiliseringsorganisationen skulle 
värnpliktiga präster och predikanter 
vid bataljoner och staber handhava den 
religiösa vården och särskilda befatt
ningshavare med beteckningen »om
bud» svara för den kulturella vården. 

Åren 1939—1941 

Under år 1939 gällde det först och 
främst att genomföra åtgärder till de 
inkallades sociala skydd. Den sociala 
omvårdnaden blev under dessa år den 
viktigare formen av personalvård. 

Samtidigt med att en mobiliserings
organisation av provisorisk karaktär 
snabbt byggdes upp, organiserades på 
hösten 1939 dels centralrådet för kul
turell och religiös verksamhet inom 
försvarsväsendet och dels bildnings
råden vid truppförbanden. 

I början av år 1940 inrättades upp
lysnings- och pressavdelningen inom 
försvarsstaben. Avdelningen, som var 
uppdelad på pressdetalj, själavårds-
detalj samt bildnings- och förströelse
detalj, utövade ledningen av personal
vårdsverksamheten i fält. I maj 1941 
omorganiserades denna avdelning till 
att omfatta tre sektioner: själavårds
sektion, press- och filmsektion samt 

kultursektion. I den sistnämnda in-
gingo socialdetaljen, bildningsdetaljen 
och förströelsedetaljen. Centralrådet 
ledde verksamheten vid depåförban
den. 

Samtidigt bestämdes våren 1940, att 
regementsombud skulle ingå i arméns 
krigsorganisation. Vid arméns depåför
band tillkommo fr. o. m. maj 1941 sär
skilda depåombud. Under 1941—1942 
inrättades motsvarande befattningar 
inom marinen och flygvapnet. Vid 
högre staber inrättades särskilda avdel
ningar för själavård, bildning och för
ströelse (senare för själavård och per
sonalvård) . 

Socialvårdskommitténs förslag 

Betänkande och förslag angående 
soldatvården avgavs år 1941 av 1940 
års militära socialvårdskommitté. Kom
mittén ägnade till skillnad från tidiga
re utredningar på detta område stor 
uppmärksamhet åt den sociala omvård
naden, vilken kommittén ansåg vara 
den viktigaste delen av soldatvården. 

En soldatvårdsnämnd föreslogs er
sätta centralrådet och ingå i såväl 
freds- som krigsorganisationen. Detta 
förslag ledde sedermera till inrättande 
av försvarsväsendets personalvårds
nämnd. 

I försvarsstaben skulle i fred finnas 
en soldalvårdsavdelning. I anslutning 
till detta förslag infördes i fredsorgani
sationen år 1942 den personalvårdsav
delning inom försvarsstaben, som ännu 
består. 

Med anledning av förslaget utökades 
antalet ledamöter i bildningsråden så 
att underofficerarna och de värnplik
tiga blevo representerade i råden. 

Krigsorganisationen skulle tillföras 
assistenter och ombud vid alla enheter 
fr. o. m. kompani eller fartygsförband 
med en personalstyrka över 40. För 
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fredsförhållanden ansåg man det till
räckligt, att officerare och underoffice
ra re erhöllo särskild utbildning i sol
datvård. Någon särskild assistentorga
nisation bedömdes alltså vid den tid
punkten icke erforderlig. 

Kommittéledamoten kyrkoherde Mo-
gård anförde i en reservation avvikan
de mening dels om själavårdsorganisa
tionen och dels om organisationen av 
den centrala ledningen. Den sociala, 
religiösa och kulturella verksamheten 
borde i fred och krig ledas av en cen
tralnämnd för soldatvård med ett sär
skilt kansli (vari bl. a. personalen från 
arbetsmarknadskommissionens värn-
pliktshjälpssektion skulle ingå). Här
igenom skulle något särskilt organ i 
försvarsstaben icke erfordras och led
ningen komme att ligga utom högkvar
teret. Centralnämnden skulle ersätta 
och motsvara det då fungerande cen
tralrådet, utökat med en representant 
för försvarsstaben och två för praktisk 
socialvård och sociallagstiftning. 

Upplysningsutredningens förslag 

I betänkande och förslag angående 
upplysningsverksamheten om och inom 
försvaret, avgivet av försvarets upplys
ningsutredning år 1945, berördes den 
centrala ledningen av personalvårds
verksamheten. Med hänsyn till de syn
punkter, utredningen hade att företrä
da, inncburo förslagen främst inrättan
de av organ för informationstjänsten. 

Sålunda föreslogs bl. a., att press-
och filmavdelningen i försvarsstaben 
skulle ombildas till stabens sektion III 
och bestå av pressavdelning, personal
vårdsavdelning och upplysningsavdel
ning. Vidare förordades, att personal
vårdsnämnden skulle utbyggas till för
svarets upplysnings- och personalvårds-
nämnd. 

Dessa ändringsförslag ha i stort sett 
genomförts. Dock har den upplysnings
avdelning, som under några år funge
rade inom staben, numera omorganise
rats till en upplysningsdetalj inom 
press- och filmavdelningen. 

Chefens för försvarsstaben förslag år 
1945 

Efter att ha inhämtat yttranden från 
truppförbandschefer m. fl. föreslog för
svarsstabschefen en provisorisk organi
sation av personalvårdsassistenter i 
fred, och anförde därvid bl. a. 

Av de inom försvarsstaben gjorda över
vägandena samt av de militära chefernas 
yttranden framgår, att en assistentorgani
sation är nödvändig även i fredstid. Frå
gan torde böra upptagas till definitivt av
görande i samband med det kommande av
görandet av frågan om hela krigsmaktens 
framtida organisation. I avvaktan härpå 
bör frågan lösas provisoriskt enligt olika 
alternativ, varigenom bl. a. erfarenheter 
för den framtida organisationen kunna 
vinnas. Bland annat ur kostnadssynpunkt 
synes vid de flesta förbanden böra prövas 
en organisation med deltidsanställd assis
tent. Något hinder mot att samma person 
anställes vid flera förband inom samma 
garnison bör icke föreligga, men arvodet 
måste i så fall utgöra summan av de för 
de särskilda befattningarna bestämda ar
vodena. Assistenterna böra på förslag av 
förbandscheferna och efter personalvårds
nämndens hörande tillsättas av chefen för 
försvarsstaben för ett år i sänder. Största 
möjliga frihet bör lämnas chefen för för
svarsstaben vid personvalet. 

Med hänsyn till kravet på en god rekry
tering synas arvodena för de deltidsan
ställda assistenterna icke kunna sättas 
lägre än till 1.200:— kronor om året för 
infanteriregementen, pansarregementen, ar
tilleriregementen, luftvärnsregementen, 
trängkårer, örlogsstationer, kustartilleri
regementen och kustartillerikår samt icke 
lägre än till 900:— kronor om året för 
övriga förband. För P 1 G, Lv 3 G, S 1 B, 
SIK, S 1 Sk samt Tyg 1, Tyg 2 och Tyg 3 
erfordras inga särskilda assistenter. 
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Alternativet med heltidsanställda assis
tenter synes av kostnadsskäl icke böra 
prövas vid enskilda förband utan sådana 
assistentbefattningar böra tills vidare en
dast införas gemensamt för flera förband 
inom samma garnison. — — — Även de 
heltidsanställda assistenterna böra för ett 
år i sänder anställas av chefen för för
svarsstaben efter personalvårdsnämndens 
hörande. Förslag böra ingivas av veder
börande militärbefälhavare respektive ma-
rindistriktschef. Endast personer kvalifi
cerade att krigsplaceras såsom assistenter 
likställda med officer böra ifrågakomma. 
De heltidsanställda assistenterna böra er
hålla lön enligt lönegrad Meo 20 i militära 
extraordinariereglementet. 

Avlöningskostnaderna för en sådan or
ganisation, som här framlagts, uppgå, om 
gemensam heltidstjänstgörande assistent 
anställes i Boden, till ungefär 110.000: — 
kronor, och om gemensam assistent icke 
anställes i Boden till ungefär 106.000: — 
kronor. 

Den första assistentorganisationen 
i fred 

Med anledning av chefen för för
svarsstabens framställning medgav 
Kungl. Maj:t, att assistenter finge an
ställas fr. o. m. den 1 januari 1946 en
ligt i huvudsak följande bestämmelser. 

1. Såsom biträde vid utövande av den 
å vederbörande förbandschef ankommande 
personalvårdsverksamheten må enligt vad 
nedan sägs finnas anställd en personal
vårdsassistent. 

Anställningen avser deltidstjänst, dock 
att, där assistentens verksamhet omfattar 
flera å samma ort förlagda förband, an
ställningen må avse heltidstjänst. 

2. Personalvårdsassistent anställes av 
vederbörande förbandschef efter av chefen 
för försvarsstaben lämnat tillstånd. Fin
ner chefen för försvarsstaben att för flera 
å samma ort förlagda förband bör anstäl
las gemensam personalvårdsassistent, sker 
anställandet enligt av nämnde chef med
delade direktiv. 

Förbandschef skall vid anställandet av 
personalvårdsassistent ägna särskild upp
märksamhet åt att härför ifrågakommer 
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person, som med avseende å kunskaper 
och personlig läggning är väl ägnad för 
uppgiften. 

3. Ersättning till personalvårdsassistent 
utgår i form av arvode och bestämmes av 
försvarets civilförvaltning efter förslag av 
chefen för försvarsstaben. Härvid skall 
iakttagas att ersättningen vid deltidstjänst
göring icke må för år överstiga, beträf
fande assistent vid större förband, ettusen
tvåhundra kronor och, i fråga om assistent 
vid mindre förband, niohundra kronor, 
samt att ersättningen vid heltidstjänst
göring icke må överstiga lön enligt 17 :e 
löneklassen militära icke-ordinarieregle-
mentet jämte utgående rörligt tillägg och 
kristillägg. 

Assistentorganisationen av år 1946 

I anslutning till regleringsbrevet för 
budgetåret 1946/1947 utfärdade försva
rets civilförvaltning nedanstående när
mare föreskrifter: 

1. Heltidstjänstgörande personalvårds-
assistent, som förordnas av chefen för för
svarsstaben, på förslag av vederbörande 
platsbefälhavare, skall finnas anställd för 
förbanden i Boden, Linköping, Skövde, 
Karlsborg och Karlskrona mot arvode, mot
svarande lön enligt högst 17. löneklassen 
militära icke-ordinariereglementet jämte 
utgående rörligt tillägg, kristillägg och pro
visoriskt lönetillägg ävensom förmåner i 
övrigt, som tillkomma extra ordinarie 
tjänstemän i 18. lönegraden samma regle
mente. 

För i Karlskrona förlagda förband må 
dock för tiden den 1. oktober 1946—den 
30. juni 1947 i stället anställas två perso
nalvårdsassistenter med deltidstjänst mot 
åtnjutande av arvoden tillhopa motsvaran
de högst nyssnämnda arvode. 

2. Deltidstjänstgörande personalvårds
assistent må av vederbörande förbandschef 
anställas vid 

l i__i 3, I 5—1 8, 111—I 18, I 20, I 21, P 1 
_ p 3 > Al—A 4, A 6, A 9, Lv 3, T 3, T 4, 
ÖSS, ÖSG, KA 1, KA 3 och KA 4 mot ett 
arvode av i ett för allt högst 1.200 kronor 
för år; 

K 1, K 2, K 4, A 7, Lv 4—Lv 7, Ing 1, Ing 2, 
SI , T 2 N, Tyg 1 och Tyg 2 (dock endast 
för tid, varunder de äro självständigt för
lagda), In t l , Arméns jägarskola, KA 4 H, 



F 1—F 5, F 7—F 18 och F 21 mot ett arvode 
av i ett för allt högst 900 kronor för år 
samt vid 

infanteriskjutskolan, artilleriskjutskolan 
och luftvärnsskjutskolan mot ett arvode 
av i ett för allt högst 450 kronor för sex 
månader. 

Instruktion å r 1946 

I januari 1946 utfärdade chefen för 
försvarsstaben instruktion för de i 
fredstid anställda personalvårdsassis
tenterna. Denna instruktion hade föl
jande lydelse: 

För personalvårdsassistenter vid freds
organisationens förband gäller tillsvidare 
följande instruktion, ifråga om deltids
anställda assistenter dock med de be
gränsningar i fråga om arbetsuppgifterna, 
som vederbörande chef bestämmer med 
hänsyn till att dessa assistenter beräknats 
behöva tagas i anspråk omkring 400 re
spektive 300 timmar per år. 

Personalvårdsassistent är civil befatt
ningshavare vid förbandet och i sin tjänst 
närmast underställd personalvårdsoffice
ren. 

Det åligger personalvårdsassistent 
att medverka vid organiserande och led

ning av social, ekonomisk och juridisk råd
givning och att enligt chefs bestämmande 
finnas tillgänglig för allmän regelbunden 
mottagning vid förbandet; 

att vid behov föreslå åtgärder för upp
lysningsverksamhet; 

att biträda personalvårdsofficer och 
bildningsnåd vid planläggning och genom
förande av biblioteks- och föreläsnings
verksamhet samt frivillig fritidsundervis
ning ävensom annan frivillig eller obliga
torisk upplysnings- och studieverksamhet, 
exempelvis nykterhets- och medborgar-
undervisning, som kan komma att äga 
rum; 

att biträda med anordnande av under
hållningsverksamhet, därvid tillvaratagan
de dugande krafter inom och utom förban
det; 

att vara kontaktman med ortens och 
bygdens skolor och föreningar, vilka verka 
för undervisning, bildning och kulturar
bete av olika slag; 

att taga noggrann kännedom om samtli
ga för personalvården i fred gällande be

stämmelser och att i tillämpliga delar och 
med tillgodogörande av vunna erfarenhe
ter söka genomföra dem på sådant sätt, 
atl personalvården kontinuerligt fyller sitt 
ändamål; 

att, även i det fall att han icke är leda
mot av vederbörligt bildningsråd, närvara 
vid dess sammanträden samt 

att föra kortfattad dagbok med tidsupp
gifter över verksamheten som personal
vårdsassistent. 

Militärutredningens förslag 

I det betänkande och förslag angåen
de förhållandet mellan befäl och me
niga inom krigsmakten m. m., som 
1945 års militärutredning avgav år 
1946, behandlades personalvård i vid
sträckt mening; disciplin- och utbild
ningsfrågor, ekonomiska betingelser, 
psykologiska problem, upplysningsverk
samhet m. m. I nära anslutning till 
framförda synpunkter och förslag, fann 
utredningen erforderligt att avsevärt 
förstärka personalvårdsorganisationen. 

I förslaget förekomma tre alternativ 
i fråga om assistentorganisation. 

Alt. I : 41 heltids- och 30 deltids
anställda assistenter. 

Alt. I I : 68 heltids- och 5 deltids
anställda assistenter. 

Alt. III: 37 heltids- och 24 deltids
anställda assistenter. 

Det tredje alternativet förordades av 
utredningen. 

Vidare föreslog utredningen, att för
bandens bildningsråd och utspisnings-
nämnder skulle ersättas av regements-
nåmnder. Kompaniassistenter borde 
även i fred finnas vid varje kompani. 
Försvarsstabens personalvårdsavdelning 
borde förstärkas med en assistentbefatt
ning. 

ÖB:s yttrande 

Överbefälhavaren anförde i sitt ytt
rande år 1947 över utredningens be
tänkande bl. a. följande: 
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Behovet av dugande assistenter såsom 
truppförbandschefernas biträden i vad av
ser den sociala och kulturella personalvår
den, den sistnämnda omfattande jämväl 
upplysningsverksamheten, behöver ingen 
ytterligare motivering. I detta arbete er
fordras specialkunskaper, tid och konti
nuitet. Även om man bortser från det på 
grund av vakanser pressade nuläget i fråga 
om befälstillgången, kan man nämligen 
endast i undantagsfall utgå från att en 
personalvårdsofficer, om han i övrigt är 
lämplig för uppgiften, skall kunna hinna 
med att vid sidan av annan krävande 
tjänst taga hand om de speciella perso
nalvårdsfrågorna på sådant sätt, att inga 
mera betydelsefulla uppgifter blir åsido
satta. Personalvårdsofficerarna måste ock
så med hänsyn till den övriga militära 
tjänstens krav icke sällan bytas, varigenom 
kontinuiteten i arbetet blir lidande. Det 
skulle nämligen icke vara till fördel för 
personalvården om som personalvårds
officerare för längre tid placerades äldre 
kompaniofficerare, vilka icke anses kunna 
ifrågakomma för befordran. Detta skulle 
verka deklasserande för hela verksamhe
ten. 

Det bör därför enligt min mening icke 
råda någon tvekan om att assistentorgani
sationen behöves även i fred. Härom sy
nes också praktiskt taget enighet råda. Om 
organisationens omfattning och utform
ning äro däremot meningarna delade. Här
vid spelar kostnadshänsyn den väsentli
gaste rollen. Ett genomförande av det or
ganisationsförslag, alternativ II, som fram
lagts av den till utredningens förfogande 
ställde experten, synes skapa gynnsamma 
betingelser för tillgodoseende av personal
vårdens behov. Med hänsyn till förutsätt
ningarna för att kunna rekrytera befatt
ningarna med kvalificerad personal, är 
detta alternativ också avgjort att föredra
ga. Det inrymmer dock vissa risker för 
överorganisation. Vidare saknas, som ut
redningen framhåller, erfarenheter om 
möjligheten att nå tillfredsställande re
sultat med ekonomiskt bättre än enligt 
nuvarande provisorium kompenserade del
tidsassistenter. Härtill kommer, att för
svarets framtida organisation är under ut
redning. För assistentorganisationens ut
formning spelar icke endast antalet freds
förband och förläggningsorterna utan ock
så utbildningstidens längd en väsentlig 

roll. Frågan om den slutliga utformningen 
av assistentorganisationen bör därför hän-
skjutas till 1945 års försvarskommitté. 
Jag överväger emellertid att i avvaktan på 
kommitténs betänkande göra underdånig 
framställning om viss förbättring av den 
nuvarande provisoriska organisationen. 

De organisatoriska förändringar, som 
utredningen föreslog, genomfördes icke 
utan hänskötos till behandling av 1945 
års försvarskommitté. 

Försvarskommitténs förslag 

Betänkande och förslag angående för
svarets organisation m. m., avgavs av 
1945 års försvarskommitté år 1947. För
utom vissa allmänna synpunkter på per-
sonalvårdsvcrksamheten och dess cen
trala organisation, vilka försvarets per-
sonalbehandlingsutredning torde ha 
anledning att senare upptaga till be
handling, anförde försvarskommittén i 
sitt betänkande bl. a. följande: 

Försvarskommittén beaktar tillfullo per
sonalvårdens värde för den militära tjäns
ten. I fred synes personalvården kunna bi
draga till värnpliktsutbildningens effekti
vitet. På längre sikt kan en rätt skött per
sonalvård även förväntas få betydelse för 
försvarstankens förankring hos folket. 
Kommittén finner i anslutning härtill 
önskvärt, att den nuvarande provisoriska 
assistentorganisationen förstärkes. Innan 
en slutgiltig organisation fastställes, sy
nas emellertid närmare erfarenheter be
träffande omfattningen av assistenternas 
arbetsuppgifter i den nya försvarsorgani
sationen böra avvaktas. I nuvarande läge 
anser sig försvarskommittén böra inskrän
ka sig till att såsom en provisorisk lösning 
föreslå, dels att ytterligare två heltidsan
ställda befattningshavare tillföras marinen, 
dels att de heltidsanställda assistenterna 
erhålla arvode och förmåner i övrigt sva
rande mot dem, som tillkomma befatt
ningshavare i löneklass Ce 22, dels ock att 
deltidsassistenternas arvoden beräknas ef
ter ett belopp av 5 kronor per timme. Del
tidsassistenterna avses skola indelas i tre 
grupper med hänsyn till det antal timmar, 
de beräknas komma att tjänstgöra per år. 
Efter en uppskattad tjänstgöringstid av 
500, 450 och 400 timmar per år skulle del-
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lidsassistenternas löneförmåner kunna be
räknas till högst 2.500, 2.250 och 2.000 kro
nor för befattningshavare i respektive 
grupper. Hinder bör icke föreligga att efter 
vederbörande truppförbandschefs bestäm
mande uppdela sådana arvoden på flera 
befattningshavare. — — — Kostnaderna 
vid genomförd organisation ha beräknats 
till sammanlagt omkring 202.600 kronor, 
av vilket belopp belöpa sig 123.000 kronor 
på armén, 38.600 kronor på marinen och 
40.700 kronor på flygvapnet. Under över
gångstiden beräknas ett ytterligare belopp 
av 19.400 kronor bli erforderligt, därav 
17.400 kronor för armén och 2.000 kronor 
för marinen. Den av försvarskommittén 
förordade personalvårdsorganisationen 
skulle vid genomförd organisation 
komma att medföra en kostnadsökning i 
förhållande till den nu gällande organisa
tionen om (202.600—116.200 = ) 86.400 kr. 

I brev den 12 december 1947 medgav 
Kungl. Maj.t att heltidsanställda perso
nalvårdsassistenter fr. o. m. den 1 juli 
1947 skulle vara hänförda till lönegrad 
Cg 22. 

ÖB:s yttrande 

I sitt yt trande över 1945 års försvars-
kommittés förslag anförde överbefäl
havaren följande allmänna synpunkter 
på organisationen av personalvårds
assistenter: 

Försvarskommittén har föreslagit att i 
avvaktan på ytterligare erfarenheter, med 
blott mindre förstärkningar, tills vidare 
behålla den nuvarande provisoriska perso
nalvårdsorganisationen. Till detta förslag 
kan jag icke ansluta mig. I mitt yttrande 
den 30. juni 1947 över 1945 års militärut
rednings betänkande angav jag min prin
cipiella inställning till personalvårdsorga
nisationen, men ifrågasatte att den slutliga 
utformningen skulle t. v. anstå. 

Man har nu vunnit tillräcklig erfarenhet 
för att kunna ta ställning till frågan om 
den framtida organisationen. Ingen tvekan 
råder om behovet och nyttan av att för
bandscheferna för personalvårdsverksam-
hcten förfoga över särskilda biträden med 
kännedom om socialvård och fri bildnings
verksamhet. Erfarenheten har givit vid 
handen, att ordningen med förbandsvis 
deltidsanställda assistenter är underlägsen 

den på några garnisonsorter prövade orga
nisationen med heltidsanställda, som för
dela sin verksamhet mellan flera förband. 
Det har emellertid visat sig allt svårare 
att besätta assistentbefattningarna dels på 
grund av den osäkerhet i assistenternas 
ställning, som berott av provisoriet, dels 
på grund av den i förhållande till arbets
börda och kvalifikationer låga ersättning, 
som utgått till personalen. Därest frågans 
lösning skulle ytterligare uppskjutas, fin
nes risk för att assistentbefattningarna 
icke längre kunna fyllas med kvalificerad 
personal. 

Införande av heltidsbefattningar för 
assistenter vid samtliga förband hade va
rit att föredraga. Men då kostnaderna bö
ra hållas nere och tveksamhet råder om 
heltidsanställd assistent vid mindre för
band kan få full sysselsättning, kunna i 
regel heltidsbefattningarna inskränkas till 
sådana garnisonsorter, där två eller flera 
förband äro förlagda. Vid enstaka förband 
kan verksamheten som hittills upprätthål
las av deltidsanställda. I likhet med för
svarskommittén ifrågasätter jag emeller
tid, att såväl de heltids- som deltidsan
ställda skola erhålla höjd ersättning. Jag 
utgår vidare ifrån att vissa assistenter vid 
sidan av sin verksamhet som förbands
assistenter även skola knytas till militär-
befälsstaberna och därför placeras i högre 
lönegrad, varvid dock en lägre lön kan be
räknas för V. och VII. militärbefälsstaber-
na än för de övriga. Härmed skulle möj
lighet ges till befordran. Förbandschef bör 
vid behov kunna fördela arbetsuppgiften 
på en eller två heltidsanställda assistenter 
- - utom vid förband där heltidsanställd 
assistent finnes. 

. Till de beräknade kostnaderna, 
sammanlagt 299.926 kronor, komma vissa 
övergångskostnader för förband, som äro 
avsedda att sammanslås med andra. Till 
jämförelse kan nämnas att provisoriet nu 
drar en kostnad av 116.200 kronor, att kost
naderna för det enligt kommittéförslaget 
förstärkta provisoriet vid kommitténs för
svarsorganisation beräknats till 202.600 
kronor medan vid samma försvarsorgani
sation kostnaderna för den av 1945 års 
militärutredning föreslagna organisationen 
skulle uppgå till 397.100 kronor. 

Det detaljförslag, som överbefälhava
ren samtidigt avgav, återfinnes i bi
laga 2. 
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Vissa andra yttranden 
Av innehållet i övriga remissyttran

den må följande här återgivas: 
Marinledningen ansåg det angeläget, att 

personalvårdsorganisationen gjordes fasta
re, men biträdde kommitténs förslag till 
provisorisk lösning av frågan med det till
lägget, att ytterligare en heltidsanställd 
assistent borde avses för marinen. 

Militärbefälhavaren för III. militärom
rådet anförde, att hittills vunna erfaren
heter pekade på ett otvivelaktigt behov av 
fast organisation för personalvården. Ett 
samlande organ för personalvårdsuppgif
ter borde finnas vid varje militärbefäls-
stab. I Skövde hade garnisonsassistenten 
varit i viss mån knuten till militärbefäls-
staben, vilket varit till båtnad för verk
samheten inom hela militärområdet. Det 
vore av vikt, att heltidsanställda assisten
ter snarast placerades vid truppförbanden. 

Försvarsväsendets personalvårdsnämnd 
förklarade sig i likhet med överbefälhava
ren ej kunna dela kommitténs förslag om 
bibehållande av nuvarande provisorium på 
förevarande område och förordade därför, 
att en mera slutlig personalvårdsorganisa
tion fastställdes. Systemet med heltids
anställda assistenter hade slagit väl ut och 
dylika assistenter borde finnas på varje 
förläggningsort, där militärbefälsstab fin
nes, samt på sådana garnisonsorter, dit 
flera förband vore förlagda. Totalt erford
rades enligt personalvårdsnämnden vid ar
mén 14 heltidsanställda och 22 deltidsan
ställda, vid marinen 4 heltidsanställda och 
3 deltidsanställda samt vid flygvapnet 16 
deltidsanställda personalvårdsassistenter, 
allt vid en försvarsorganisation av den 
omfattning försvarskommittén föreslagit. 
Av de heltidsanställda borde 5 placeras i 
Ce 26, 3 i Ce 24 och 10 i Ce 22. Till deltids
anställda assistenter borde utgå arvoden 
enligt kommitténs förslag. 

Försvarsvåsendets underbefälsförbund 
ansåg, att antalet heltidsanställda assisten
ter borde ökas utöver vad kommittén fö
reslagit. 

Fö r s t ä rkn ing av assistent
organisat ionen 

I propositionen nr 1948:206 anförde 
föredragande departementschefen: 

Till försvarskommitténs uppfattning om 
personalvårdens värde för den militära 

tjänsten kan jag helt ansluta mig. I likhet 
med kommittén anser jag emellertid, att 
en slutgiltig organisation av truppförban
dens assistentverksamhet icke nu kan be
stämmas. Assistenternas tjänstgöringsför
hållanden måste enligt min mening bli i 
viss mån beroende av hur värnpliktsutbild
ningen mera definitivt utformas. Organi
sationen bör därför i avvaktan på beslut 
härutinnan fortfarande givas provisorisk 
karaktär. Förslagen om fastare anställ
ningsform och högre löneställningar för 
heltidsanställda assistenter kan jag därför 
icke biträda. 

Såsom förut antytts har Kungl. Maj:t 
med giltighet under innevarande budgetår 
medgivit, att heltidsanställda assistenter 
anställas såsom extra tjänstemän i Cg 22. 
Jag förutsätter, att denna anställningsform 
bibehålies tills vidare även för tid efter 
budgetårets utgång. Jag tillstyrker kom
mitténs förslag, att ytterligare 2 heltidsan
ställda assistenter beräknas för marinen, 
samt räknar med att ytterligare 2 sådana 
assistenter skola tillkomma för armén. 
Kommitténs förslag beträffande arvoden 
till deltidsanställda assistenter innebär en 
betydande förbättring av dessas löneför
hållanden. Då en dylik förbättring av för
månerna torde vara nödvändig för att till
räckligt kvalificerad personal skall kunna 
erhållas, vill jag tillstyrka förslaget i den
na del. Hinder bör icke föreligga att i en
lighet med försvarskommitténs förslag 
efter vederbörande truppförbandschefs be
stämmande uppdela sådant arvode på flera 
befattningshavare. Möjlighet bör också 
fortfarande finnas att med utnyttjande av 
medel, som beräknats för löner åt heltids
anställda assistenter, i stället anställa as
sistenter på deltid. 

Jag föreslår för den skull, att den civila 
organisationen för personalvården vid 
truppförbanden i här förevarande del fort
farande erhåller provisorisk karaktär 
samt med avseende å antalet heltidsan
ställda assistenter och arvoden till deltids
anställda assistenter förstärkes i enlighet 
med försvarskommitténs förslag. 

Biksdagen biföll propositionen i den
na del (statsutskottets utlåtande nr 160, 
riksdagens skrivelse nr 369). 

Efter 1948 års förstärkning har per-
sonalvårdsassistentorganisationen icke 
undergått någon förändring. 
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I I I . N U V A R A N D E L O K A L A F R E D S 
O R G A N I S A T I O N 

För att belysa nuvarande personal
vårdsorganisation vid förbanden åter
givas de viktigare bestämmelserna för 
personalvårdsofficerare, personalvårds
assistenter, militärpastorer och bild
ningsråd. Särskilda föreskrifter finnas 
även för förbandsnämnder, kompani
assistenter, bibliotekarier m. fl. Det har 
dock icke ansetts nödvändigt att åter
giva dem i detta sammanhang. 

Personalvårdsofficer 

I kungl. brev den 5 juli 1946 före-
skrives bl. a.: 

1. Chef för militärt förband (motsva
rande) skall leda och främja personalvår
den och själavården vid förbandet. För
bandschef biträdes härvid av personal
vårdsofficeren som föredragande i perso
nalvårdsärenden jämte i förekommande 
fall personalvårdsassistent och bildnings
råd och av militärpastor som föredragande 
i själavårdsärenden. I alla frågor av prin
cipiell betydelse för personalvårdens ut
övande och organisation skall bildnings
rådets mening inhämtas. 

2. Förbandschefen utser en officer, rege
mentsofficer eller eljest officer, som fört 
eller för kompani (motsvarande), att vid 
sidan av andra åligganden tjänstgöra så
som personalvårdsofficer, ävensom lämplig 
ersättare för denne. 

Personalvårdsassistent 

a) Försvarets civilförvaltning före
skrev den 5 augusti 1949 i fråga om 
personalvårdsassistenter bl. a. följande: 

1. Heltidstjänstgörande personalvårds
assistent skall finnas anställd dels gemen
samt för förbanden i var och en av föl

jande garnisonsorter, nämligen Kristian
stad, Skövde, Karlsborg, Linköping och 
Boden, dels gemensamt för I 1 och A 1, dels 
och vid ÖSK, ÖSS och KA 2. Assistent i gar
nisonsort vari är förlagd militärbefälsstab, 
marindistriktsstab eller kommendantsstab 
är jämväl tjänstgöringsskyldig vid dessa. 

2. Deltidstjänstgörande personalvårds-
assistent skall finnas anställd vid vart och 
ett av följande förband, nämligen 

12, 13, 15, 17, 18, 111—118, 120, 121, 
A 2, A 4, A 6, A 9, Lv 3, T 3, T 4, ÖSG, KA 1, 
KA 3, KA 4 och F 1 (med FCS) med arvode 
av en var i ett för allt högst 2.460 kronor 
för år; 

p i _ p 3, A 7, Ing 1, Ing 2 och S 1 med 
arvode av en var i ett för allt högst 2.220 
kronor för år; 

K l , K 2, K 4, Lv4—Lv 7, T 2 N, InfSS, 
JS, KA4H, F2—F5, F 7—F 18 och F 21 
med arvode av en var i ett för allt högst 
1.980 kronor för år samt vid 

ArtSS och LvSS med ett arvode av en var 
i ett för allt högst 990 kronor för sex må
nader. 

3. Därest det skulle prövas skäligt att 
låta en och samma assistent innehava del
tidstjänst vid mer än ett förband skall 
fråga om arvode underställas civilförvalt
ningens prövning. 

4. Arvodet skall anses inbegripa den er
sättning för semester som eljest må till
komma deltidstjänstgörande personalvårds-
assistent. 

b) Provisoriska bestämmelser för 
personalvårdsassistenter utfärdades av 
chefen för försvarsstaben den 17 juli 
1948. De innehålla följande: 

1. Personalvårdsassistent anställes av 
chefen för försvarsstaben. Förslag avgivas 
av platsbefälhavare eller förbandschef 
(motsv) efter bildningsrådets hörande. 
Nytt förslag avgives så snart vakans be-
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räknas uppstå eller då vederbörande be
fattningshavare bedömes icke kunna full
göra sina åligganden på föreskrivet sätt. 

2. Heltidstjänstgörande assistenter (gar
nisonsassistenter) underställas närmast vid 
Bodens garnison: kommendanten i Boden, 

vid Karlsborgs, Kristianstads, Linkö
pings och Skövde garnisoner: vederböran
de platsbefälhavare, 

vid I I , A l , och Int 1 gemensamt: kom
mendanten i Stockholm och 

vid ÖSS, ÖSK och KA 2: vederbörande 
förbandschef. 

Garnisonsassistent på ort, där militär-
befälsstab är belägen, skall i förekomman
de fall stå till militärbefälhavarens för
fogande för att biträda vid personalvårds
ärendens handläggning. 

3. Deltidstjänstgörande personalvårds
assistent är i sin tjänst närmast under
ställd vederbörande personalvårdsofficer. 
Sådan assistent beräknas tagas i anspråk 
omkring 500, 450 respektive 400 timmar 
per år, beräknat efter utgående högsta ar
vodesbelopp om 2.500, 2.250 och 2.000 kro
nor. 

4. Personalvårdsassistent är jämte per
sonalvårdsofficer förbandschefens biträde 
i fråga om personalvården, varvid han i 
största möjliga utsträckning skall samver
ka med övriga befattningshavare vid för
bandet för åstadkommande och bibehållan
de av en god anda vid förbandet och för 
skapande av en positiv inställning till för
svaret. 

Honom åligger därvid enligt förbands
chefens bestämmande 

att organisera och leda den sociala, eko
nomiska och juridiska rådgivningen och 
upplysningsverksamheten vid förbandet, 
varvid han i allmänhet minst två gånger 
i veckan skall finnas tillgänglig i särskild 
lokal för allmän regelbunden mottagning; 
mottagningstider och lokal samt syftet med 
mottagningen skall på lämpligt sätt del
givas all personal; 

att medverka i upplysningsverksamheten 
och befrämja kontakten mellan förbandet 
och det övriga samhället, särskilt med or
tens och bygdens sociala och kulturella or
gan; 

att medverka vid planläggning och ge
nomförande av den frivilliga fritidsunder
visningen, föreläsningsverksamheten och 
annan obligatorisk eller frivillig upplys
nings- och studieverksamhet samt bistå 
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förbandsbibliotekarien i fråga om biblio
teksverksamheten; 

att medverka vid genomförande av de 
sociala åtgärder, som i detta sammanhang 
kunna vara av betydelse för trivseln vid 
förbandet, anordna underhållningsprogram 
samt i övrigt åstadkomma möjligheter för 
personalen att på lämpligt sätt utnyttja 
fritiden; 

att medverka vid planläggning och ge
nomförande av undervisning i medborgar-
kunskap; 

att medverka vid utbildning i personal
vård av befälspersonal m. fl.; 

att taga noggrann kännedom om för 
personalvården gällande bestämmelser och 
följa utvecklingen på hithörande områden; 

att medverka vid erforderlig planlägg
ning av personalvårdsorganisationen under 
beredskap eller krig; 

att vara ledamot i förbandets bildnings
råd och fungera som dess sekreterare; och 

att i övrigt fullgöra de åligganden inom 
personalvårdens områden, som förbands
chef bestämmer. 

5. Då assistent är förhindrad att svara 
för befattningen under en längre tidsperiod 
än fjorton dagar, skall anmälan om vem 
som under denna tid uppehåller befatt
ningen, tillställas försvarsstabens perso
nalvårdsavdelning. 

6. Till assistentens förfogande ställes 
tjänstelokal och erforderlig skrivhjälp 
m m enligt platsbefälhavarens eller för
bandschefens (motsv) bestämmande. 

7. I de fall, då befattningen såsom del
tidstjänstgörande assistent är uppdelad på 
två befattningshavare, ankommer det på 
förbandschef att dela upp arbetsuppgif
terna och till chefen för försvarsstaben in
sända förslag om fördelning av årsarvodet. 

Bildningsråd 

För bildningsråd som enligt kungl. 
brev den 5 juli 1946 skall finnas vid 
regementen, kårer, örlogsstationer och 
flottiljer (motsvarande) gälla bl. a. föl
jande bestämmelser: 

2. Bildningsråd är underställd förbands
chefen (motsvarande chef). 

3. Bildningsråd skall genom att förmed
la erfarenheter samt giva råd och uppslag 
utgöra ett samlande och stimulerande or
gan för samhällsupplysning, social rådgiv-



ning och frivillig bildningsverksamhet 
samt därvid söka åvägabringa god kontakt 
och effektivt samarbete mellan förbanden 
och det civila samhället. 

Rådet skall i sådant syfte medverka till 
att 

anordna upplysningsföreläsningar inom 
försvaret särskilt i anslutning till medbor-
garundervisning och militär undervisning 
i alkoholfrågan, 

sprida kännedom om gällande föreskrif
ter rörande personalens ekonomiska och 
sociala förmåner, 

sprida kännedom om den fria och fri
villiga bildningsverksamhetens uppgifter 
samt dess betydelse såväl under pågående 
militär tjänstgöring och anställning som 
därefter, även med hänsyn till det fast an
ställda manskapets civilanställning, 

planlägga och förbereda den allmänna 
föreläsningsverksamheten och den frivilli
ga fritidsundersökningen, särskilt med 
tanke på studiecirkelverksamheten, jämte 
därmed sammanhängande verksamhet, 

planera förströelseverksamheten vid för
bandet, samt 

avgiva yttranden och förslag i ärenden 
som höra till rådets verksamhetsområde. 

Bildningsrådet skall utgöra styrelse för 
förbandsbiblioteket och i denna egenskap 
handhava bibliotekets skötsel och förvalt
ning enligt vad därom är särskilt stadgat. 

4. Bildningsråd skall bestå av personal
vårdsofficer såsom ordförande samt sju le
damöter, nämligen militärpastorn, perso
nalvårdsassistenten (motsvarande), en re
presentant för underofficerskåren, en re
presentant för det fast anställda manska
pet, en representant för det värnpliktiga 
manskapet och två civila, helst i orten bo
satta ledamöter, vilka såvitt möjligt böra 
vara företrädare för folkbildningsarbete, 
socialvårdande verksamhet och nykterhets
rörelsen; chefen för kustflottan dock obe
taget att, då de ordinarie ledamöterna ej 
lämpligen kunna deltaga i sammanträde, 
tillfälligt sammansätta kustflottans bild
ningsråd på annat sätt. 

Ersättare för ordföranden förordnas av 
förbandschefen. För varje ledamot, utom 
personalvårdsassistenten, skall finnas en 
suppleant. Där soldathem (örlogshem) 
upplåtes för bildningsråds verksamhet, bör 
hemmets föreståndare vara suppleant för 
militärpastorn. 

Militärpastor 
Enligt kungl. brev den 14 maj 1943 gälla 

följande föreskrifter för militärpastorer: 
1. Militärpastor är i denna sin egenskap 

omedelbart underställd chef för vederbör
ligt förband (annan organisation). 

2. Militärpastor har till allmän uppgift 
att omhänderhava personalens själavård 
samt stödja sådan verksamhet som avser 
främjande av fosterlandskärlek, sedlighet, 
nykterhet, pliktkänsla och god samhörighet 
bland personalen. 

3 Militärpastor åligger särskilt: 
a) att efter vederbörande chefs bestäm

mande minst två gånger i månaden förrät
ta gudstjänst samt i övrigt anordna och 
leda frivilliga andaktsstunder och natt
vardsgudstjänster; 

b) att utföra övriga pastorala förrätt
ningar som äro av behovet påkallade; 

c) att hålla vederbörande chef oriente
rad om det religiösa och sedliga tillståndet 
vid förbandet samt uppgöra erforderliga 
förslag rörande själavården; 

d) att efter samråd med vederbörande 
läkare besöka sjuka som tillhöra förban
det; 

e) att, där så prövas lämpligt, besöka i 
arrest intagen; 

f) att träda i personlig förbindelse med 
personalen för att främja den enskildes 
väl och religiösa gemenskap; 

g) att å tid och plats som meddelas å 
order hålla mottagning för personalen; 

h) att efter vederbörande chefs närmare 
bestämmande följa eller besöka trupp un
der övning utom förläggningsorten; 

i) att främja soldathemsverksamheten 
samt stödja de frivilliga krafter som en
ligt tillstånd vid förbandet bedriva verk
samhet i religiöst och kulturellt syfte; 
samt 

j) att, såsom medlem av vederbörligt 
bildningsråd, deltaga i rådets arbete samt 
även i övrigt främja bildnings- och biblio
teksverksamheten vid förbandet. 

4. Militärpastor har att ställa sig till ef
terrättelse de allmänna anvisningar röran
de den andliga vården som må varda ut
färdade av chefen för försvarsstaben. 

5. Militärpastor skall föra tjänstedag
bok. Avskrift av dagboken jämte kortfat
tad ämbetsberättelse skall enligt chefens 
för försvarsstaben bestämmande i två 
exemplar insändas till försvarsstaben. 
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IV. P E R S O N A L V Å R D I E N S K I L D OCH 
O F F E N T L I G T J Ä N S T 

Personalvården och personal
konsulentens arbetsuppgifter 

Man kan konstatera, att frågan om 
personalvård hittills ägnats större upp
märksamhet inom enskilda företag än 
inom offentlig förvaltning. Inom för
valtningen har omsorgen om persona
len av traditionsmässiga och andra or
saker övervägande tagit sig uttryck i 
avtals- och reglementsbestämda sociala 
förmåner. Dessa avtalsbestämmelser, 
som ge de flesta stats- och kommunal
anställda en jämförelsevis hög grad av 
trygghet, äro av betydande ekonomiskt 
värde och tillförsäkra de anställda för
måner i fråga om semester, sjukersätt
ning och pensioner. 

Den personalvård varom här är fråga 
kan sägas ha två syften, nämligen dels 
ett mera socialt betonat, som avser att 
bereda personalen stöd och hjälp i be
trängda lägen eller att ge den vissa för
måner utöver de avtalsmässiga, dels 
ett mera företagsekonomiskt, vilket när
mast uttryckes i en strävan att med oli
ka åtgärder söka bevara och stimulera 
de individuella prestationerna. Ett 
överbetonande av personalvårdens so
ciala syfte skulle ge praktiskt taget obe
gränsade möjligheter att öka kostnader
na. Därför avväges personalvårdens 
omfattning med hänsyn till å ena sidan 
personalvårdens sociala funktioner och 
å andra sidan dess förmåga att främja 
arbetsprestationerna. 

Personalvården inom vissa enskilda 
företag och statliga verk visar stora 
olikheter både i fråga om innehåll och 
organisation. Emellertid synes, i varje 
fall i fråga om icke alltför stora före
tag, den övervägande delen av den per
sonalvårdande verksamheten vara knu
ten till personalkonsulenten och dennes 
medarbetare. Man får därför en jämfö
relsevis god bild av personalvården 
inom vissa företag genom att ange per
sonalkonsulenternas arbetsuppgifter. 

Här återges först ett av föreningen 
»Socialarbetare inom industri- och af
färsvärld» (S.A.I.A.) i samarbete med 
den kvinnliga yrkesinspektionen utar
betat förslag till normalinstruktion för 
personalkonsulenter. Denna instruktion 
lyder: 

Personalkonsulenten åligger: 
A. 1. Att utöva tillsyn över de allmänna 

hygieniska förhållandena inom företaget 
såsom städning och ventilation med sär
skild uppmärksamhet fäst vid de sanitära 
anordningarna, garderober etc. och att 
ordna med utlämnande av handdukar och 
överdragskläder, där sådana hållas av fö
retaget. 

2) Att ge första hjälp vid olycks- och 
sjukdomsfall i arbetet och att ha hand om 
sjukrummen på arbetsplatsen, såvida före
taget ej har särskild sjukvårdsavdelning. 

3) Att i samarbete med företagets läkare 
verka för främjande av den individuella 
hygienen, att biträda statens besiktnings
läkare vid de årliga undersökningarna av 
minderåriga samt tillvarataga hans anvis
ningar och att, där så befinnes lämpligt, 
göra besök i hemmen. 
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B. 1) Att b i t räda vid anstäl landet av 
respektive utväl jandet av ny personal vid 
omplaceringar och permit ter ing. 

2) Att i kontakt med vederbörande ar
betsledare följa de nyanstäl ldas , särskil t 
de minderårigas, utveckling och framsteg 
i arbetet. 

C. 1) Att på begäran vara de anstäl lda 
behjälplig med upplysningar, råd och 
handläggning av olika ärenden. 

2) Att verka för intressekontor och föl
ja dess verksamhet. 

3) Att föreslå och vid behov övervaka 
inrät tandet och förvaltningen av olika in
st i tut ioner till de anstäl ldas bästa såsom 
marketenteri , matsalar , klubblokaler, bad, 
barnkrubbor , barnkolonier, vilohem, se
mesterhem, bostäder etc. 

4) Att främja personalens bi ldningssträ
van genom studiecirklar, klubbar , sam-
kväm och dylikt. 

Att verka för hemgårdstanken och bere
da tillfälle till genomgående av folkhög
skolekurser etc. 

Att bi t räda personalen vid ordnandet av 
vandringar och semesterresor. 

Om man söker få en bild av personal
konsulenternas verksamhet inom en
skilda företag, hur denna verksamhet 
är ordnad och hur den fungerar, finner 
man, att de olika förhållanden, som rå
da inom skilda företag, samt andra 
omständigheter medfört, att personal
konsulenternas uppgifter blivit mycket 
olika. Personalkonsulenten tager sålun
da ofta del i anställandet och utväljan
det av ny personal och företager i sam
band därmed erforderliga undersök
ningar i syfte att tillföra företaget den 
bästa möjliga arbetskraften liksom ock 
att placera rätt person på rätt plats. 
Personalkonsulenten får på detta sätt 
den första kontakten med de nyanställ
da och blir i fortsättningen en kontakt
person mellan arbetsledningen och 
personalen beträffande förhållanden, 
som hava samband med arbetet och an
ställningen, hygieniska och andra an
ordningar till de anställdas bästa, per
sonliga problem, som uppkomma i sam

band med arbetet etc. Härutöver fyller 
personalkonsulenten ofta en rådgivan
de och konsulterande uppgift, då svå
righeter av ena eller andra slaget upp
stå i personalens privata angelägenhe
ter. I många fall finnes jämsides med 
personalkonsulenten ett intressekontor, 
genom vilket de anställda kunna ordna 
sina ekonomiska förhållanden och få 
stöd vid ekonomiska svårigheter. Per
sonalkonsulentens och intressekonto
rets arbetsområden gripa ofta in i var
andra och i en del fall har personal
konsulentsysslan vuxit fram ur intres
sekontoret. I andra fall åter sköter per
sonalkonsulenten intressekontorsverk-
samheten. 

I det följande lämnas en kortfattad 
redogörelse — baserad på uppgifter 
lämnade av stadskollegiets i Stockholm 
lönekommitté — över personalvården 
vid vissa enskilda företag. 

Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson. Fö
retagets personalkonsulenter ha i stor ut
sträckning konsulterande och rådgivande 
verksamhet. En uppgift, som för närvaran
de tar mycken tid i anspråk, är bostads
anskaffningen. Konsulenterna ha även t i l l 
syn och ledning över de till företaget hö
rande genomgångs-, lärl ings- och ungdoms-
hemmen. Konsulenterna taga även livlig 
del i det frivilliga studiearbetet och fri
t idssysselsättningen. De äro verksamma 
både bland t jänstemän och arbetare. 

Kafé och Restaurant Aktiebolaget Norma. 
Personalkonsulentens arbetsuppgifter äro 
i hög grad sammanbundna med den råd
givande verksamheten gentemot persona
len. Rådgivning sker i alla slag av person
liga, ekonomiska och sociala angelägenhe
ter. Även arbetsplatsfrågorna, omplacering 
av personal, skyddsarbetet m. m. t i l lmätes 
stor vikt. Konsulenten tages också i an
språk av företags- och arbetsledningen för 
vissa utredningar och åtgärder i personal
vårdsfrågor. 

Genom att de anstäl lda (400—500) äro 
fördelade på ett 20-tal arbetsplatser upp
stå särskilda problem. Konsulenten, som 
på vanligt vis ha r expeditionstid, företar 
därför fort löpande besök på de olika ar-
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belsplatserna. Dessa besök ske i allmänhet 
på konsulentens initiativ men icke sällan 
förekommer det, att arbetsledningen eller 
arbetstagare begär att få diskutera vissa 
problem på arbetsplatsen. Konsulenten 
har också att handlägga frågor, som röra 
samarbetet mellan företag och anställda. 

Stockholms Bomullsspinneri och Väfveri 
Aktiebolag. Konsulenten har, förutom de 
sedvanliga rådgivande uppgifterna gent
emot personalen, att som medlem i säker
hetskommittén och ansvarig för hygienen 
på arbetsplatsen övervaka och utföra vissa 
uppgifter i skyddsarbetet, utöva uppsikt 
över marketenteriet m. m. Konsulenten är 
även medlem i företagsnämnden samt un
dervisar i socialvård m. m. vid de textil
kurser, som hållas vid företaget. Förutom 
att konsulenten handhar en inre informa
tionstjänst, leder och deltar han i en rela
tivt omfattande fritids- och kursverksam
het, som i huvudsak är ordnad i anslut
ning till hemgården Södergård. 

Sedan år 1944 finnes vid Aktiebola
get Stockholms Spårvägar anställd en 
personalkonsulent. Förhållandena inom 
detta företag ha många beröringspunk
ter med kommunal förvaltning. 

Personalkonsulentens uppgifter inom 
spårvägsbolaget, som har cirka 7.500 an
ställda, kunna uppdelas i två huvudgrup
per, nämligen dels den personalvårdande 
eller allmänna verksamheten och dels den 
konsulterande och rådgivande verksamhe
ten. Den förra verksamhetsgrenen omfat
tar ärenden, vilkas handläggning ålägges 
personalkonsulenten av företagsledningen 
eller där konsulenten har att taga initiativ 
i personalvårdande syfte, och den senare 
frågor, i vilka personalen hänvänder sig 
till konsulenten för råd och upplysningar. 

Den personalvårdande eller allmänna 
verksamheten har till huvudsakligt syfte 
att ernå största möjliga effektivitet av fö
relagets personal. Till denna verksamhet 
hör att verkställa utredningar och fram
lägga förslag beträffande placering och om
skolning av arbetstagare, som på grund av 
sjuklighet eller av andra anledningar icke 
behörigen kunna fullgöra sina sysslor. Per
sonalkonsulenten har över huvud taget att 
verka för att varje arbetstagare placeras i 
det arbete, där han bäst passar. 

Till den personalvårdande verksamheten 

hör ett intimt samarbete med personal
läkaren i sjukvårdsfrågor. Personalläkaren 
har att för undersökning remittera vissa 
sjukvårdsärenden till personalkonsulenten, 
nämligen då han har anledning antaga, att 
orsaken till sjukdomen icke är av medi
cinsk art eller beroende på svårigheter i 
arbetet utan bottnar i personliga förhål
landen. Det har visat sig, att omkring 75 
—80 % av neurosfallen haft sin ursprung
liga orsak i tråkiga familjeförhållanden 
och ekonomiska svårigheter. Personalkon
sulenten har i dylika fall att söka undan
röja de personliga svårigheterna, och re
sultatet av denna verksamhet har varit 
mycket gott till fromma såväl för den be
rörda personalen som för företaget i form 
av minskade sjukvårdskostnader. 

I den personalvårdande uppgiften ingår 
samarbete med säkerhetskommittén i yr
keshygieniska frågor samt handhavande av 
frågor om måltidsraster, anordnande av 
matrum, toaletter och andra anordningar, 
som erfordras för personalens behov. Den 
allmänna verksamheten omfattar i övrigt 
en del utredningsuppdrag i personalfrågor, 
som ålägges konsulenten av företagsled
ningen, t. ex. beträffande omständigheter
na i samband med förseelser och missköt-
samhet i tjänsten, onykterhet och dylikt. 
Personalkonsulenten upprätthåller vidare 
å företagels vägnar kontakten med statliga 
och kommunala sociala institutioner och 
har att till sådana institutioner, t. ex. bar
navårds- och nykterhetsnämnderna, avgiva 
yttranden i vårdnadsfrågor. • 

Den konsulterande och rådgivande verk
samheten omfattar tre huvudgrupper av 
frågor, nämligen ekonomiska frågor, so
ciala frågor och frågor av juridisk natur. 

E k o n o m i s k a f r å g o r . När perso
ner, som råkat i ekonomiska svårigheter, 
hänvända sig till personalkonsulenten för 
vägledning och stöd, företager denne i re
gel en allmän sanering av vederbörandes 
ekonomiska förhållanden. Han upprättar 
en budget och ordnar så att den hjälp
sökande, i den mån så ej redan skett, an
sluter sig till statens intressekontor. 

Personalkonsulentens biträde påkallas i 
en mångfald andra spörsmål av ekonomisk 
natur, såsom frågor av hyresförhållanden, 
nybyggnader, tomt- och villaköp, omplace
ring av villalån mot förmånligare villkor, 
bosättningslån, skatter, indrivning, dekla
ration, ackord m. m. 
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S o c i a l a f r å g o r . Personalkonsulen
ten konsulteras i stor utsträckning även i 
frågor av social natur. Av dessa frågor har 
rådgivningen i skilsmässofall varit mest 
framträdande och omfattande på grund 
av de komplicerade spörsmål, som i sam
band därmed uppkomma. Vidare har per
sonalkonsulenten — delvis i samband med 
skilsmässofall — handlagt en hel del bar
navårdsfrågor, såsom omhänderhavandet 
av barn vid äktenskapsskillnad, foster
barn, anskaffande av barnavårdsman, ko-
lonivistelsc, inackordering samt omhänder
tagande av barn för samhällsvård och 
skyddsuppfostran. Till den rådgivande 
verksamheten kan hänföras nykterhets
frågor, där personalkonsulenten genom 
lämpliga åtgärder, såsom miljöförändring
ar och omplacering i arbetet, söker åstad
komma förbättring. I en del fall har kon
sulenten övertagit nykterhetsnämndens 
övervakningsuppgifter för att nå ett snab
bare resultat. 

I övrigt konsulteras personalkonsulenten 
i fattigvårdsfrågor — understöd i olika 
former, beklädnad, bespisning, hyresbidrag, 
barnbidrag, bidrag till föräldrar och an
höriga — familjebidragsfrågor, militär
frågor, förmyndarfrågor m. m. och står 
därvid i intim kontakt med stadens so
ciala nämnder. 

F r å g o r av j u r i d i s k n a t u r . Per
sonalkonsulenten står också till tjänst 
med upplysningar i vardagliga frågor av-
juridisk natur. Av dessa hava arvsfrågorna, 
som gälla arvsrätt, bouppteckningar, skif
ten, förmyndare, boutredningsmans redo
visning m. m., varit mest förekommande. 
Personalkonsulenten rådfrågas vidare be
träffande äktenskapsförord, boskillnad, 
testamenten, skadeståndskrav, tolkning av 
kontrakt, köpehandlingar m. m. 

I allmänhet kan konsulenten icke ägna 
tid åt att uppsätta skrivelser och handling
ar i dessa frågor utan lämnar de sökande 
— i besvärligare fall efter att hava råd
frågat företagets jurist — råd och upplys
ningar, huru de böra förfara, samt hän
visar dem, om så erfordras, till lämplig 
advokat. 

För att något belysa personalkonsu
lentens arbetsuppgifter inom statliga 
verk lämnas här följande sammanställ
ning av arbetsuppgifterna för konsu

lenten vid Generalpoststyrelsens bank
avdelning. 

Personlig rådgivning vid sjukdom och 
psykisk depression. Hjälp med problem av 
olika slag, såsom ekonomiska svårigheter, 
bekymmer för barn, besvärliga familjeför
hållanden etc. Hjälp med upprättande av 
budget och sanering av affärer. Hänvis
ning till och samarbete med läkare, an
skaffning av plats på vilohem, samtal med 
anhöriga, hjälp att placera barn på dag
hem och på sommarferier. Samtal med 
och hänvisning till barnavårdsmän, till 
privata hjälporganisationer och social
vårdsbyråer. 

Hem- och sjukbesök förekomma ofta av 
de mest skilda anledningar. 

Hemsystrarnas arbetsschema uppgöres 
med hänsyn i första hand till sjukdom i 
hemmet och till de fall, där annars tjänst
ledighet från arbete måste sökas. Bokföring 
och statistik över hemsystrarnas verksam
het utföres, löner och skatter utbetalas 
genom personalkonsulenten. 

Efter anmälan hos personalkonsulenten 
beviljas lån ur spar- och lånekassan till 
tandvård, rekreation efter sjukdom, sane
ring av affärer m. m. Då kassan under de 
två senaste åren flitigt anlitats, tar bok
föringen, avdragslistorna till centralkassan 
och allt expeditionsarbete i samband med 
uppsägningar och lån helt en persons ar
betskraft i anspråk. 

Anskaffande av möblerade rum äger 
rum genom samarbete med uthyrnings
byråer, kommunala bostadsförmedlingar, 
bostadsföreningar och genom annonsering. 
Personalkonsulenten står för hyreskontrak
tet till en våning, vars rum uthyres till 
personal, som är anställd vid bankavdel
ningen, samt uppbär hyrorna och vidare
befordrar dem till postverket. 

För sportstugan vid Solsidan har perso
nalkonsulenten ansvaret, ordnar med ny
anskaffningar, för räkenskaperna, verk
ställer inventering, anställer värdfolk för 
sommaren och ordnar fester för olika per
sonalgrupper. 

För kontorsgymnastiken äger kontakt 
rum med gymnastikdirektören och för 
gymnasterna. Tidsschema upprättas för 
gymnastiken på de olika avdelningarna. 

Kontakt med de nyanställda dels under 
utbildningskurser, dels på respektive ar
betsplatser. 
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Expedit ionsarbetet består av in- och ut
gående skrivelser, registrering av personal, 
inbetalning av premier till olycksfallsför
säkringen, anskaffandet av billiga teater
bil jet ter och konsertabonnemang. Förfråg
ningar om kurser av olika slag, semester
resor m. m. besvaras. Upplysningar läm
nas angående personalkonsulentarbetet till 
olika besökare, såsom socialinstitutets ele-
vei m. fl. 

I övrigt förekommer samarbete med de 
olika personalföreningarna och med 
skyddsombuden. Såväl ordningen i lunch
rummen som städningen av toaletter och 
garderober övervakas. 

Personalkonsulentens befogenheter 
och ställning inom företaget 

Personalkonsulentens ena huvudupp
gift är, som torde ha framgått av före
gående avsnitt, att tillhandagå företags
ledningen med utredningar, undersök
ningar och råd i personalvårdsfrågor. 
Arbetsbefälet har också att i frågor rö
rande omplacering av anställda, nyan
ställning, vissa skyddsfrågor m. m. råd
göra med konsulenterna. Av uppgifter
na framgår, att konsulenten icke har 
några egentligt beslutande funktioner i 
dessa frågor. Konsulenten skall i all
mänhet underställa företagsledningen 
eller arbetsbefälet lämpliga förslag. Des
sa ha därefter att med hänsyn till sina 
befogenheter fatta beslut i frågan. 

Den andra huvuduppgiften är att ut
öva en gentemot de anställda rådgivan
de och stödjande verksamhet. Det kan 
här vara fråga om att ordna kurser, 
lämna viss hjälp till studier och att ut
öva personlig rådgivning. I sistnämnda 
fall brukar konsulenten i allmänhet ha 
en fullt självständig och med diskre-
tionsplikl förenad funktion. Anledning
arna härtill äro främst två. För det 
första ingriper den rådgivande verk
samheten icke direkt i förhållandena 
på arbetsplatsen och berör icke order-
och ansvarsfördelningen inom företa

get. För det andra måste en sådan råd
givande verksamhet, för att kunna mö
tas med fullt förtroende från de anställ
das sida, kunna bedrivas utan att över
ordnade erhålla kännedom om de pri
vata förhållandena, som blottas för kon
sulenten. Denne har alltså i privata an
gelägenheter även diskretionsplikt gent
emot den högste chefen. Undantagna 
från diskretionsplikten är dock frågor 
om stöld och l iknande, som lagligen 
måste beivras, eller direkta tjänstefel, 
som skola behandlas av överordnad 
eller styrelse. 

Personalkonsulentens ställning i fö
relaget blir beroende av den interna 
företagsorganisationen. I allmänhet är 
konsulenten underställd den person 
inom företaget, som har beslutande be
fogenheter i de väsentliga av de frågor, 
som konsulenten har att handlägga. 
Ofta blir konsulenten ansvarig inför 
samma person för åtgärder, som röra 
den gentemot de anställda rådgivande 
och stödjande verksamheten. Stundom 
kan konsulenten också vara underställd 
någon, som är föredragande inför be
slutande organ. Av detta följer, att kon
sulenten oftast blir underordnad någon 
högre tjänsteman inom företaget. Icke 
sällan är konsulenten direkt underställd 
högste chefen. Då större företag organi
serat en särskild personalavdelning, 
som icke endast har administrativa 
utan också personalvårdande uppgifter, 
inordnas konsulenten stundom under 
personalchefen. Om konsulenten före
trädesvis utövar sin verksamhet inom 
en viss avdelning, kan avdelningschefen 
vara konsulentens närmaste överord
nade. Den allmänna regeln synes så
lunda vara, att avståndet mellan kon
sulenten och den i de väsentliga perso
nalvårdsfrågorna beslutande personen 
(eller organet) skall vara så kort som 
möjligt. 
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I allmänhet ha konsulenterna inga 
arbetsinstruktioner (t. ex. Stockholms 
spårvägar, posten, telegrafverket, vissa 
enskilda företag). Där instruktioner fö
rekomma, ha de en mycket allmän ka
raktär. Anledningen härtill har i stor 
utsträckning varit, att företagen, när 
tjänsterna inrättades, icke ansett sig 
kunna omedelbart fastställa arbetsupp
gifternas art och omfattning. Efter en 
tids verksamhet, då gränsdragningen 
genom praxis blivit någorlunda fast, 
har man också ansett, att en av instruk
tion obunden verksamhet smidigare 
kan anpassas till aktuella behov. Från 
andra håll har dock betonats, att en 
instruktion skulle vara ett stöd för kon
sulentens verksamhet och skulle öka 
möjligheterna för denne att, särskilt i 
början av verksamheten, vinna kontakt 
med både arbetsledningen och de an
ställda. 

Antalet konsulenter, assistenter m. m. 
inom vissa företag 

Antalet verksamma personer inom 
personalvården inom olika företag va
rierar givetvis avsevärt. Den inre orga
nisationen, de anställdas fördelning på 
åldrar, kön, arbetare och tjänstemän, 
inkomstgrupper m. m., företagets belä
genhet, uppdelning på olika arbetsplat
ser, avtalsbestämmelser, sociala förplik
telser o. s. v., påverka i hög grad an
talet. Betydelsen av dessa faktorer kan 
inte här diskuteras. I det följande skall 
lämnas några uppgifter angående anta
let personalkonsulenter med direkt un
derordnad personal i vissa företag som
maren 1949. 

Vid Stockholms spårvägar, som har cir
ka 7.500 anställda, började den manlige 
konsulenten sin verksamhet under år 1944. 
Sedan år 1946 har konsulenten två assis
tenter. En av dem sköter huvudsakligen 
frågor, som röra de partiellt arbetsföra, 
den andra anskaffningen av bostäder m. m. 

Konsulenten har dessutom ett visst antal 
sjukbesökare (för närvarande 8) till sitt 
förfogande. Dessa utväljas bland sådan ar-
betshämmad personal, som bolaget har 
svårt att sysselsätta i trafikdriften eller 
med annat manuellt arbete. 

Generalpoststyrelsens bankavdelning med 
c:a 3.500 anställda, varav endast några 
hundra manliga, tillsatte personalkonsu
lent 1936. Konsulenten, som är kvinnlig, 
har till sitt förfogande en biträdande kon
sulent och ett kanslibiträde. Dessutom äro 
två hemsystrar anställda. 

Telegrafverkets 4:e distrikt, som omfat
tar Stor-Stockholm, tillsatte en konsulent 
1944. Konsulenten, som är kvinnlig, befat-
tai sig i huvudsak med frågor, som röra 
telefonisterna, för närvarande cirka 2.400, 
varav några hundra på decentraliserade ar
betsplatser. Konsulenten har ett biträde, 
som ursprungligen varit anställd som tele
fonist. En hemsyster är anställd. Förtroen
deläkare utövar en konsulterande verksam
het i personalvårdsfrågor. Vid telegrafver
kets verkstad i Nynäshamn med 1.200— 
1.300 anställda finnes en manlig personal
konsulent. Telegrafstyrelsen har dessutom 
nyligen tillsatt personalkonsulenter vid 
stationerna i Göteborg och Malmö. 

Aktiebolaget Gunnar Collijn, Stockholm, 
har haft personalkonsulent sedan 1929. Av 
de vid stockholmsfabriken cirka 400 an
ställda är övervägande antalet kvinnliga 
arbetstagare. Ett 60-tal är tjänstemän. En 
konsulent är anställd men brukar ha hjälp 
av en praktikant från socialinstitutet eller 
liknande. 

Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, Mid
sommarkransen, har cirka 5.000 anställda, 
varav cirka 1.500 tjänstemän. Företaget har 
en särskild personalavdelning, som funge
rar som s. k. hjälpavdelning, med både ad
ministrativa och personalvårdande upp
gifter. Underordnade organ äro personal-
registret, sjukvården, intressekontoret, per
sonalkonsulenten och en korrespondensby
rå Studieavdelningen är även formellt in
ordnad under personalavdelningen. Två 
personalkonsulenter och två assistenter 
finnas anställda. 

Kompetenskrav, lönegradsplacering 
m. m. 

I fråga om kompetenskraven på den 
personal, som skall tjänstgöra i perso-
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nalvården, har stadskollegiet i Stock
holms stad anlagt följande synpunkter. 
Av den i ledningen ingående sekrete
raren, för vilken akademisk eller mot
svarande examen räknas som merit, 
bör fordras ådagalagd förmåga att på 
ett fullgott sätt behandla sociala och 
psykologiska problem samt arbetsmark
nadsfrågor. Förmåga att självständigt 
handlägga ärenden och att bedriva ut
redningsarbete bör tillmätas avgörande 
betydelse. 

För personalkonsulenterna förutsät
ter lönekommittén som regel viss teo
retisk utbildning jämte praktik i perso
nalvård eller inom angränsande områ
den jämte vissa insikter och ådagalag
da färdigheter. Den teoretiska utbild
ningen bör närmast motsvara den, som 
ges i socialinstituten. Även tekniska 
examina, t. ex. ingenjörs- eller verk-
mästarexamen vid tekniskt institut eller 
läroverk, böra kunna meritera till des
sa tjänster. Teknisk examen bör dock 
kompletteras med insikter på det psy
kologiska området. Vid sidan av den 
teoretiska utbildningen bör krav på er
farenhet från personalvårds- eller ar-
betsledartjänst uppehållas. 

I den mån teoretisk utbildning sak
nas, bör man kräva en omfattande 
praktisk utbildning. Den bör dessutom 
vara kompletterad med studier i någon 
form av framför allt sociala och psy
kologiska frågor och arbetsmarknads
förhållanden. 

I övrigt torde insikter i företagsorga
nisatoriska och ekonomiska frågor, för
valtningskännedom m. m. vara av vä
sentligt värde. Lönekommittén erinrar 
slutligen om att det är personalkonsu
lentens personliga egenskaper, som ut
göra en av de viktigaste förutsättning

arna för ett framgångsrikt personal
vårdsarbete. 

Beträffande lönegradsplaceringarua 
förordade lönekommittén, att sekrete
raren hänföres till lönegrad 30 enligt 
stadens löneplan (begynnelselön 13.848 
kronor; slutlön 15.528 kronor) , efter
som arbetsuppgifterna måste anses som 
minst likvärdiga med dem, som i all
mänhet utföres av kommunalförvalt
ningens sekreterare. Personalkonsulen
ternas lönesättning finge bedömas med 
bänsyn till löneläget för personalkon
sulenter i öppna marknaden, eftersom 
jämförliga tjänster icke funnes hos 
Stockholms stad. Lönerna i öppna 
marknaden syntes av vissa stickprov att 
döma växla ganska starkt med hänsyn 
till bland annat uppgifternas art, före
tagens storlek, anställningstid, ålder 
m. m. Några bestämda slutsatser hade 
icke varit möjliga draga, men löner 
mellan 600—800 kronor per månad vo
re icke direkt ovanliga. Även högre lö
ner förekommo. Med beaktande av det
ta skulle en placering i lönegrad 17 
eller 18 (begynnelselön 7.428 kronor; 
slutlön 8.628 kronor) kunna övervägas. 
Emellertid måste det ställas särskilda 
krav på konsulenternas förmåga att bå
de tränga in i och behärska förvalt
ningsorganisationen och i förhållandet 
till befäl och personal framträda som 
kunniga och dugliga specialister. Då 
dessa egenskaper dessutom som antytts 
borde förenas med goda psykologiska 
insikter och en viss ledarförmåga syn
tes en högre placering rimlig. Löne
kommittén förordade lönegrad 20 (be
gynnelselön 8.136 kronor; slutlön 9.684 
kronor) . (Till ovan angivna löner kom
mer rörligt tillägg, i juli 1950 20 % ) . 
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V. ALLMÄNNA SYNPUNKTER PÄ PERSONAL
VÅRDENS UPPGIFTER 

I detta sammanhang är avsikten icke 
alt giva en fullständig definition av 
personalvården, sådan som den utfor
mats inom försvaret. Måhända är det 
även omöjligt att en gång för alla eller 
ens för en rätt kort tidsperiod fixera 
omfattningen av en personalvård, som 
till hela sin karaktär är en produkt av 
en ingalunda avslutad social utveck
ling. 

Den tidigare lämnade översikten vi-
sai att uppfattningarna om personal
vårdens innehåll skiftat under senare 
årtionden. Den andliga vården har se
dan gammalt en fast förankring i den 
svenska krigsmakten. Den goda strids-
moralen byggde under århundraden på 
en kristen grunduppfattning hos solda
ten och den kan förmodas i många fall 
göra så ännu i dag. Ännu rätt långt in 
på 1900-talet var den andliga vården i 
form av själavård ensam uttryck för ett 
särskilt omhändertagande, som alltid 
ingått som ett självklart led i befälets 
truppföring. 

Under åren före 1920 vidgades den 
andliga vårdens innehåll. Fälthögskole-
tanken väcktes till liv, en naturlig följd 
av de folkbildningssträvanden, som allt
mera vunno mark i samhället. Begrep
pet den andliga vården inom försvaret 
fick en religiös och en kulturell sida. 
Som en sammanfattning av denna ut
veckling återgives en målsättning, som 

1937 ärs sakkunniga formulerade åt 
sig: »Den andliga vården vid försvars-
väsendet avser att bland militärperso
nalen bedriva sådan verksamhet, som 
har såväl religiöst och moraliskt väc
kande och fostrande som även intellek
tuellt utvecklande och allmänbildande 
syfte.» 

Samma sakkunniga ha även framlagt 
en närmare motivering för den andliga 
värden. 

Det kan invändas, att den militära ut
bildningen tager alla de värnpliktigas fy
siska och psykiska krafter i anspråk i en 
omfattning, som gör att hågen och förmå
gan att utnyttja fristunderna till annat 
än den rena vilan och avkopplingen icke 
äro tillfinnandes. Härtill kan emellertid 
framhållas, att många värnpliktiga äro väl 
förtrogna med att efter arbetsdagens slut 
ägna åtskilliga timmar åt förenings- och 
studiearbete eller annan andlig verksam
het. Den spänstiga ungdom, som numera 
inrycker till tjänstgöring, torde efter de 
första utbildningsdagarna icke känna det 
militära arbetet mera betungande än det 
civila. Både idrottsplanen och dansbanan 
kunna giva exempel på, att de värnplik
tigas kraftresurser efter dagens möda i 
allmänhet äro långt ifrån uttömda. 

Det har sålunda tidigt konstaterats, 
att den kulturella verksamheten vid si
dan av den religiösa bidrager till hö
jande av den militära personalens all
männa duglighet. Erfarenheten har ock
så visat att militärtjänsten kräver både 
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fysisk och psykisk ansträngning, som 
sedan i sin tur kräver avspänning. Bå
de som avspänningsmedel och som ett 
intellektuellt fostrande medel har där
för bildningsverksamheten, som i sin 
moderna form utvecklades först under 
beredskapsären, blivit av militär bety
delse. 

Den målsättning, som 1937 års sak
kunniga angav, tog dock i första hand 
sikte på att var och en inom försvaret 
skulle få samma möjligheter som i det 
civila livet till religiös väckelse och 
Uppbyggnad, till kontakt med folkbild
ningsverksamheten i dess olika former 
och till ett värdefullt utnyttjande av 
fritiden. Det bör observeras, att denna 
målsättning tillkom under en freds
period med relativt kort värnplikts
tjänstgöring. 

Erfarenheten har även visat, att den
na bildningsverksamhet haft stor bety
delse för individen. Den militära bild
ningsverksamheten har blivit en väsent
lig del av den allmänna folkbildnings
verksamheten. Det måste dock under
strykas, att den militära utbildningen 
skall komma i första hand och att bild
ningsverksamheten icke får vare sig i 
fråga om tidsutrymme eller på annat 
sätt inkräkta på möjligheten att genom
föra en tillräckligt effektiv utbildning 
i fred. 

Bildningsverksamheten synes även i 
vissa fall ha kunnat anpassa sig till des
sa krav. Detta har skett bl. a. genom 
införande av den medborgarundervis-
ning, som sedan några år ingår som 
ett led i den ordinarie utbildningen. 
1945 års militärutredning anförde i sitt 
betänkande härom: 

Enligt vår mening skulle en utsträckning 
av soldatundervisningen att omfatta rena 
skolämnen — hur nyttig och nödvändig 
den ur allmän bildningssynpunkt än kun
de vara — på ett avgörande sätt komma 
att förändra hela karaktären av värnplikts

tjänstgöringen. Stora problem skulle upp
stå med hänsyn till de värnpliktigas olika 
kunskapsnivå, och hela uppläggningen av 
utbildningen skulle bli ett ömtåligt pro
blem. Det skulle nämligen komma att krä
va en förlängning av utbildningstiden ut
över vad som av militära skäl är nödvän
digt. Genom den utveckling, som fritids
undervisningen tagit under beredskaps-
åren, synes också behovet av fortbildnings
kurser för de värnpliktiga åtminstone i 
viss mån vara tillgodosett. 

Däremot anse vi, att de värnpliktiga bö
ra erhålla upplysning rörande de elemen
täraste samhällsproblemen. Denna uppgift 
sammanhänger nämligen med den upplys
ning om försvaret, som den värnpliktige 
erhåller och i ökad utsträckning bör erhål
la under sin utbildning. Endast genom att 
denna upplysning kompletteras med under
visning eller studier i allmän medborgar-
kunskap, får den värnpliktige möjlighet 
att placera försvaret i dess sociala sam
manhang och han erhåller samtidigt en 
överblick över de medborgerliga rättighe
ter, som korrespondera mot de medborger
liga plikterna, bland vilka den allmänna 
värnplikten är en av de betydelsefullaste. 

Med bibehållande av möjligheterna 
för dem, som önska ägna sig ät verkligt 
bildningsarbete, har samtidigt bild
ningsverksamheten alltmer inriktats på 
hobbyverksamhet eller utvecklats till 
en form av sysselsättningsterapi. Även 
här ansluter sig verksamheten inom 
försvaret i viss utsträckning till den 
utveckling, som kännetecknar folkbild
ningsarbetet i stort. Under militärtjänst
göringen med dess begränsade möjlig
heter att utnyttja alla det civila livets 
resurser har dock behovet av fritids
sysselsättning kommit att starkare mar
keras. 

Denna på sätt och vis nya form av 
militär personalvårdsverksamhet, som 
överensstämmer med en av den moder
na socialvårdens viktigaste arbetsupp
gifter, ansluter mycket nära till för
ströelseverksamheten. Denna kom att 
få en utomordentligt stor betydelse un-
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der beredskapsåren. Även under freds
tid föreligger behov av förströelse för 
kasernerad personal, men för att ge
nomföra en sådan verksamhet under 
fredsförhållanden kräves i allmänhet 
en mindre arbetsinsats än i fält. Vad 
ovan anförts om bildningsverksamhe
tens uppgifter och begränsning kan 
även åberopas i detta sammanhang. 

1940 års militära socialvårdskommit
té hade möjligheter att närmare under
söka de behov av personalvård i olika 
former, som framkom under bered
skapstjänstgöringen. Vikten av hand
ledning och hjälp i angelägenheter av 
personlig och social natur framstod nu 
med all skärpa. Den militära socialvår
den kom mycket snabbt att bli den pri
mära delen av personalvården. Anled
ningarna härtill voro flera. I 1940 års 
sakkunnigas betänkande är följande an
fört om betydelsen av socialvård under 
krigsförhållanden: 

Det innebär intet underskattande av de 
andliga faktorerna, av vad man med ett 
modernt slagord kallat den andliga bered
skapen, om man konstaterar, att inom för
svarsväsendet likaväl som annorstädes den 
andliga verksamheten behöver ett mate
riellt underlag. Och det vittnar endast gott 
om andan, när man konstaterar, att vår
den om soldatens familj kan vara betydel
sefullare för hans motståndskraft än om
sorgen om de kämpande styrkornas liv och 
lem. I det totala krigets tid gå frontsolda
tens tankar med stegrad oro till de hem
mavarande, som nu också befinna sig på 
en krigisk front med faror för liv och lem. 
Det är därför viktigare än någonsin att ge 
den vid fronten kämpande familjefadern 
känslan av att hans närmaste icke lida 
men, därför att han kallats ut. Från finska 
kriget (1939—40) föreligga gripande vitt
nesbörd om soldater, som mitt i den våld
samma artillerielden på karelska näset 
oroade sig mest av allt för huru de hade 
det där hemma. 

Under en fredlig beredskapsperiod, med 
dess i och för sig oroande väntan, kan 
denna oro för dem där hemma allvarligt 
tära på soldatens kraft och vilja. Och till 

denna oro kommer, om ej tillräckliga stöd
åtgärder vidtagas, lätt en gnagande känsla 
av att icke vara rättvist behandlad. Ty den, 
som är utkallad en längre tid, drabbas 
utan tvivel synnerligen hårt i jämförelse 
med övriga medborgare. Medan den ene 
ligger inkallad, själv lever under besvär
liga förhållanden och får sin och de sinas 
ekonomi undergrävd, fullgör den andre 
kanske mot god betalning sin »värnplikt» 
i krigsindustriens tjänst. Det kan, säger 
den inkallade sig, inte vara någon rättvisa 
i att den som står i främsta linjen, beredd 
till försvar för folkhemmet, skall se sitt 
hem falla i ruin. 

Motsvarande synpunkter på den so
ciala verksamheten under fredsförhål
landen ha anförts av en förutvarande 
chef för försvarsstabens personalvårds
avdelning, överste G. Kolmodin, vid 
Sverges socialdemokratiska ungdoms
förbunds konferens »Folk och försvar» 
år 1949. 

Den sociala personalvården intar enligt 
min uppfattning utan tvekan en särställ
ning och första platsen inom den militära 
personalvården. När staten tar den civila 
medborgaren i anspråk för sitt försvar, va
re sig det gäller utbildning i fred eller 
tillämpning under beredskap eller i krig 
måste staten också ge honom skäligt ve
derlag härför och därvid också, så långt 
detta är möjligt och behövs, dra försorg 
också om hans anhöriga, som har varit 
beroende av hans arbete, inte endast så 
länge han kan göra sin insats i för
svaret, utan också sedan han stupat eller 
blivit invalid. I det sistnämnda fallet 
gäller det ju lika mycket honom själv 
och härvid är det en huvudsak att genom 
arbetsvärd på nytt inordna honom som 
nyttig och värdefull samhällsmedlem. Den 
militära personalvårdens uppgift blir, att 
i vad på den ankommer se till, att med
borgaren-soldaten kommer i åtnjutande av 
alla de förmåner, som författningsenligt 
är honom tillförsäkrade. Men det är inte 
nog med detta. Det gäller också att på 
grundval av erfarenheter och överväganden 
lägga fram förslag till kompletteringar och 
förbättringar, som kan behövas. Och där
utöver måste den sociala personalvården 
hjälpa en var till rätta med alla bekym-
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mer och svårigheter, som kan uppstå i 
samband med och under en inkallelse 
även i fred, samt i viss omfattning också 
vid återgången till det civila. 

Det synes självklart , at t behovet av so
cial personalvård är viktigare och större 
under försvarsberedskapen och i krig än 
under, som man säger, normala fredsför
hål landen, men erfarenheten under tiden 
efter försvarsberedskapens slut har visat, 
at t behovet i fred är vida mer omfattande, 
än man räknade med, då beredskapsorga
nisationen avvecklades. 

Den socialvårdande verksamheten inom 
försvaret växer oavbrutet även i fredstid. 
Detta beror i stor utsträckning på den 
utomordentl igt omfattande utvecklingen 
inom den a l lmänna socialpolitiken, en ut
veckling, som kräver sin motsvarighet inom 
försvarsorganisationen. 

Därtil l kommer at t sociala aspekter i 
allt större utsträckning måste läggas icke 
blott på den enskildes personliga förhål
landen under den tid, han tjänstgör inom 
försvaret, u tan även på utbildnings- och 
övningsarbetet och därmed sammanhäng
ande t jänsteförhållanden. Sociala åtgärder 
i olika avseenden ha visat sig vara till vä
sentlig nytta för den mil i tära t jänsten. 
Från rent mi l i tär synpunkt liksom från 
den enskildes ha de sociala arbetsuppgif
terna at t underlät ta övergången från civil 
till mi l i tär verksamhet och återgången till 
det civila livet liksom att under tjänst
göringstiden göra det möjligt för den en
skilde att u tan alltför stora personliga 
uppoffringar fullgöra sina uppgifter visat 
sig betydelsefulla. 

I vissa fall är även här en gränsdrag
ning nödvändig. En form av begränsning 
är omfattningen av de kostnader, en ut
vidgad social verksamhet på många områ
den innebär. En annan gräns måste dragas 
i samband med avvägning mellan å ena 
sidan den enskildes frihet och.individuella 
integritet och å andra sidan den mil i tära 
utbildningens krav. Ett närmare bedöman
de härav är i nuläget svårt at t göra. Den 
sociala personalvården har nämligen ännu 
icke nåt t det led i sin utveckling, då en 
klar överblick av de flesta nödvändiga åt
gärderna kan erhållas. I redogörelsen för 
de . olika, arbetsuppgifterna kan man även 
märka att den sociala delen av personal
vården är avsevärt mer mångskiftande än 
övriga delar. 

Den sociala omvårdnaden är som sär
skilt begrepp inom försvaret en ny före
teelse — drygt tio år — men överensstäm
mer till stora delar med det omhänder
tagande, som sedan århundraden t i l lhört 
befälets ledning av sin t rupp, truppföring-
en. Uttryck därför återfinnes även i nu 
gällande tjänstereglemente för krigsmak
ten, som ifråga om chefs skyldigheter bl. a. 
säger: »Chef skall främja understäl ldas 
rät t och bästa och väl vårda sig om dem. 
Han skall förvissa sig om, att var man sker 
rätt.» 

I detta sammanhang saknas möjlighet 

att närmare behandla förhållandet mel

lan befäl och manskap i mer vidsträckt 

mening. Personalvårdens huvudupp

gift — att skapa samverkan, samarbete 

och kamratskap mellan befäl och me

niga och därvid åstadkomma en god 

disciplin och förståelse för varandra — 

har behandlats bl. a. av 1945 års mili

tärutredning och av överbefälhavaren 

i hans yttrande över denna utrednings 

betänkande. Till personalvårdens ar

betsuppgifter hör att åstadkomma ett 

gott förhållande mellan befäl och me

niga och mellan olika personalkatego

rier och personer överhuvudtaget. 

Under beredskapsåren förelåg ett 

starkt behov av upplysning till den mi

litära personalen i in- och utrikespoli

tiska frågor, om det militära läget, om 

anledningar till vissa vidtagna åtgärder 

m. m. Den ökade kontakt som kom till 

stånd mellan de civila och den militära 

personalen och nödvändigheten att för

bereda allmänheten på ett eventuellt 

krigsläge medförde krav på en allsidig 

utåtriktad upplysning om försvaret. De 

allmänna synpunkterna härpå återfin

nas i direktiven till försvarets upplys-

ningsutredning. 

De yt t re omständigheternas tryck har 
— —• — icke kunnat helt förhindra slit
ningar. Sådana ha bland anna t i vissa fall 
f ramträ t t i förhållandet mellan försvaret 
samt de civila ins t i tut ionerna och sam-
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hällsintressena. Många av motsät tn ingarna 
pä delta gränsområde måste vara att be
trakta som konsekvenser av de inskränk
ningar i de enskildas rörelsefrihet, som 
försvarsförberedelserna medfört. Andra 
torde ha betingats av bris tande kännedom 
på ömse sidor om föreliggande faktiska 
förhållanden, om de medel, med vilka för
svarsberedskapen måste upprät thål las , samt 
om skil jaktigheterna mellan civila och mi
l i tära tänkesät t och organisationsformer. 
Dessa missförstånd ha tid efter annan 
framkallat icke önskvärda friktioner och 
ha onekligen utgjort en belastning vid an
strängningarna at t vidmakthål la en god 
försvarsberedskap. 

Att så blivit fallet är i och för sig icke 
oväntal . En utomstående, som haft föga 
eller ingen kontakt med mil i tära frågor, 
kan ha svårt att göra klar t för sig de spe
ciella omständigheter, under vilka den mi
li tära personalen arbetar. En mil i tär or
ganisation måste vara i stånd att effektivt 
fungera framför allt under de onormala 
förhållanden, som krig framkallar , och dess 
verksamhet måste således inriktas på att 
förbereda för si tuationer, som icke alls 
överensstämma med de under fred förelig
gande. Mångt och myckel av verksamheten 
och arbetsformerna på det mil i tära områ
det måste därför te sig främmande eller 
rent av meningslöst för den som icke tar 
hänsyn till de betingelser, under vilka de 
mil i tära maktmedlen yt ters t måste brukas. 
Omvänt kan den otillräckliga förtrogenhe
ten med moderna samhälleliga och polit is
ka frågor, som ej sällan kännetecknar mi
litärbefäl liksom många andra yrkes- och 
samhällsgrupper i vart land, medföra svå
righeter, när mili tärbefälet under kri t iska 
förhållanden bar alt träda i närmare kon
takt med dei civila samhällslivet. Särskilt 
måste denna spänning mellan civila och 
mil i tära betraktelsesätt f ramträda i del 
mellanläge mellan fred och krig, som för
s tärkt försvarsberedskap utgör. Denna be
redskap erbjuder därför god jordmån för 
missförstånd av angivet slag. 

De åtgärder, som sålunda mer eller 
mindre systematiskt på detta område vid
tagits, ha säkerligen vari t av betydelse för 
att öka förståelsen och förbät tra samarbe
tet mellan krigsmakten och samhället i 
övrigt. Bland dem äro de som på enskilt 
ini t iat iv kommit till stånd icke minst vär
defulla och bära även vittnesbörd om be

hovet av ytterligare åtgärder på detta om
råde. Jag finner det välbetänkt at t s ta ts
makterna verksamt stödja dessa s t rävan
den, som ytterst åsyfta at t skapa en än 
fastare förankring av försvaret hos det 
svenska folket. Beredskapstiden ha r såsom 
av det föregående framgår givit r ika erfa
renheter rörande de föreliggande br is terna, 
och det synes lämpligt at t , med dessa er
farenheter ännu levande, med ledning av 
dem upptaga frågan till övervägande. 

Härvid måste man göra klar t för sig, 
att den upplysningsverksamhet, varom hä r 
är fråga, måste riktas åt två håll och avse 
dels försvarets personal, dels a l lmänheten. 

Denna upplysningsverksamhet inne

fattar i sig även den viktiga uppgiften 

att skapa kontakt mellan civilt och mi

litärt och samarbete mellan civila och 

militära medborgare och institutioner. 

Enligt tjänstereglcmcntet för krigs

makten är personalvård »omsorg om 

truppen i socialt och kulturellt hän

seende. Den omfattar upplysning, so

cial rådgivning, frivillig bildningsverk

samhet och förströelse. Dess främsta 

syfte är att gagna andan inom krigs

makten». Av ovanstående översikt fram

går dock att personalvård i modern me

ning icke är begränsad på det sätt till 

de uppgifter tjänstereglementet nämner. 

De arbetsuppgifter, som i nuläget in

rymmas i personalvårdsverksamhet 

inom försvaret, återgives i kapitel IV. 

Under de studiebesök, som vi under 

aret ha gjort vid främmande länders 

krigsmakter, kunde vi se den omfatt

ning, som personalvårdsverksamheten 

fått. Vi fingo bestyrkt genom samtal 

med auktoritativa högre officerare, att 

man från militärt håll fäste det allra 

största avseende vid en effektiv perso

nalvård. Denna militära värdering sy

nes framför allt härröra från de erfa

renheter, man i de krigförande länder

na vunnit av personalvårdens betydelse 

under krigsförhållandcn. 
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Som exempel på denna uppskattning 
av personalvårdens värde kan nämnas 
det omdöme, som general Thomas T. 
Handy, högste chef över de amerikans
ka stridskrafterna i Europa, avgav vid 
ett samtal under vårt besök. Han fram
höll därvid den stora betydelsen av 
»welfare, morale and information» och 
ansåg personalvården lika omistlig 
inom en krigsmakt som den operativa 
planläggningen eller materielförsörj-
ningen. 

Med ledning av de erfarenheter, som 
vunnits inom såväl den militära som 
den civila personalvården, skulle per
sonalvårdens huvuduppgifter kunna 
sammanfattas sålunda. 

Den första uppgiften — omsorg om 
individen — innefattar stöd och hjälp 
till personalen i svåra situationer av 
allmänt social, ekonomisk eller rättslig 
natur eller av mer personlig art. För 
att lösa denna uppgift måste personal
vården huvudsakligen inriktas på den 
enskilde individen och dennes situa
tion. I viss mån ingår i denna uppgift 
att för alla eller vissa grupper — värn
pliktiga, fast anställt manskap, befäl 
eller civil personal — söka skapa rätt
visa och berättigade förmåner eller för
hållanden. Denna uppgift begränsas av 
ekonomiska och andra resurser, som 
slå till förfogande. Storleken av dessa 
resurser måste anpassas mindre efter 
behoven än efter ekonomiska tillgång
ar och tjänstekrav. 

Den andra uppgiften — effektivitets
höjning — innebär att skapa förståelse 
och intresse hos den enskilde för det 
arbete han är sysselsatt med eller den 
utbildning han genomgår samt att ska

pa förutsättningar härför genom åtgär
der, som leda till ökade kunskaper och 
god trivsel. Denna uppgift är alltså 
närmast av arbetsfrämjande natur och 
för att lösa den inriktas ofta verksam
heten pä all personal eller större grup
per samtidigt. I fråga om denna uppgift 
— liksom i viss utsträckning även i 
fråga om ovannämnda — äro de före
byggande åtgärderna av stor betydelse. 
Kostnaderna böra i detta fall bestäm
mas av det resultat — den effekt — 
som beräknas bliva uppnådd. 

I enlighet med denna tankegång skul
le en närmare definition av målsätt
ningen för den praktiska personal
vårdsverksamheten inom försvaret vara 
följande: 

Hjälpa den enskilde i hans personli
ga angelägenheter. 

Skydda den enskildes medborgerliga 
och mänskliga rättigheter. 

Underlätta för den enskilde att an
passa sig i den militära miljön. 

Ordna fritidssysselsättning med hän
syn till person och trivsel. 

Medverka till ett gott förhällande 
mellan all personal. 

Stärka den enskildes »arbetsmoral» 
och lojalitet. 

Giva en allmän medborgerlig fost

ran. 
Skapa motståndskraft hos allmänhe

ten och god stridsmoral hos soldaten 
i krig eller krigsfara. 

Främja förståelsen för försvar och 
militär utbildning. 

Vidmakthålla och förbättra samarbe
te mellan krigsmakten och samhället i 
övrigt. 
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VI. A R B E T S U P P G I F T E R 

Såvitt bekant är ha personalvårdens 
arbetsuppgifter icke tidigare redovisats 
i detalj. Detta torde bero på att de om
råden, inom vilka personalvårdsoffice-
ren och personalvårdsassistenten m. fl. 
verka, äro mycket svära att fixera. Det 
ligger i personalvårdens natur att även 
förekomma i situationer, som icke i 
förväg kunna fastställas. 

Grundvillkoret för att kunna bedöma 
en personalvärdsorganisations storlek 
är att inventera arbetsuppgifterna och 
i anslutning därtill värdera de speciel
la befattningshavarnas insatser. Där
med är icke sagt att i det följande alla 
tänkbara arbetsuppgifter komma att be
handlas. Varje människa har sina sär
skilda problem och uppfattningar, som 
icke lata sig klassificeras i grupper. 

För personalvårdens omfattning i 
stort har tidigare redogjorts. I den föl
jande redogörelsen, som nära ansluter 
sig till förteckningen över arbetsupp
gifter i det frågeformulär, vilket till
ställts samtliga förbandschefer m. fl. 
(bilaga 1), kommer den sociala verk
samheten att dominera. Denna omfat
tar nämligen mänga grenar, av vilka 
flertalet i huvudsak omhänderhavas av 
andra än personalvärdens befattnings
havare vid förbanden. I enskilda fall 
kan dock föreliggande uppgifter kräva 
ganska avsevärda insatser av personal
vårdsofficer och personalvårdsassistent. 

Vid besvarandet av det omnämnda 
frågeformuläret skulle förbandschefer

na uppgiva bl. a. vilka arbetsuppgifter, 
som f. n. ålåge dels personalvårdsassis
tent och dels personalvårdsofficer. 
Upplysning härom inkom från samtliga 
åttiofem förband och skolor. Dessutom 
frågades vilka arbetsuppgifter, som 
skulle kunna handhavas av en befatt
ningshavare motsvarande en personal
vårdsassistent med tillräcklig tid och 
erforderliga kunskaper (i fortsättning
en för undvikande av upprepningar 
kallad »personalvårdstjänstemannen»). 
Denna fråga besvarades av femtiotvå 
förbandschefer. Den statistiska bearbet
ningen av svaren redovisas i det föl
jande. 

Själavården 

Själavården omhänderhaves främst 
av militärpastorerna. Som tidigare an
förts bör själavården dock inräknas i 
personalvården. Bedan nu medverka på 
några håll även personalvårdsofficer 
och personalvårdsassistent inom detta 
område. 

a) Gudstjänstverksamheten bedrives 
i huvudsak genom kyrkogudstjänster, 
fältgudstjänster, korum och andakts
stunder. I första hand bär militärpastor 
ansvaret för denna verksamhet, men i 
mänga fall leder även kompanichef el
ler annat befäl korum m. m. Vid nio 
förband medverka även personalvårds
assistenterna. Detta bör emellertid ses 
mot bakgrunden av att f. n. vid ett tio
tal förband den deltidstjänstgörande 
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assistenten är präst, KFUM-sekreterare 
eller soldathemsföreståndare. Fyra as
sistenter äro f. ö. samtidigt militärpas
torer vid sina förband. Det finns an
ledning att i samband med rekryterings
frågan återkomma till detta förhållan
de. 

Över 30 % av de förbandschefer, 
som besvarat frågan om vilka arbets
uppgifter, som borde kunna åläggas 
»personalvårdstjänstemannen», ha an
sett att denne bör kunna medverka i 
sådan verksamhet. Som framgår av ytt
randen i andra sammanhang har man 
för den skull icke ansett att assistenten 
bör vara präst eller motsvarande. 

Vid tjugosex förband medverkar per
sonalvårdsofficeren på detta område. 
Även om det är troligt att detta i flera 
fall beror pä att personalvårdsofficeren 
samtidigt är kompanichef (motsvaran
de), torde det dock även förekomma 
att han just i egenskap av personal
vårdsofficer håller korum o. dyl. 

Det bör icke tillhöra assistentens 
eller personalvårdsofficerens åliggan
den att medverka i gudstjänstverksam
heten. Är den enskilde befattningshava
ren intresserad, villig och kunnig, bör 
det å andra sidan icke ställas några 
hinder för en sådan medverkan, om 
den icke från kyrkligt håll anses olämp
lig. 

Vid anordnande av gudstjänster 
o. dyl. kräves i allmänhet en hel del 
praktiska förberedelser. Dessa torde 
framför allt ankomma på dagbefäl m. fl. 
att genomföra, men i detta sammanhang 
kan även personalvårdsofficer eller 
personalvårdsassistent vara till nytta. 
Härvid avses bl. a. deras skyldighet att 
tillse att gudstjänster o. dyl. kommer 
till stånd. Av militärpastorernas äin-
betsberättclser framgår stundom, att 
endast ett fåtal korum hållits under ett 
utbildningsår. Prästen, som kanske 

ibland har svårt att få kontakt med 
förbandschefen, har icke verkat »på
drivande». Personalvårdsofficeren eller 
den heltidsanställda personalvårdsassis
tenten, som har sin dagliga tjänst på 
förbandet, har däremot stora möjlighe
ter att åtaga sig denna uppgift. 

I detta sammanhang framhålles önsk
värdheten av att möjligheter skapas för 
militärpastorerna att kunna besöka för
band, som under längre övningar ligga 
utom förläggningsorten. 

Sammanfattningsvis synes alltså både 
pcrsonalvårdsofficer och personalvårds-
assistent ha vissa — ehuru mycket be
gränsade — arbetsuppgifter på ifråga
varande område. 

b) Rådgivning i andliga frågor. Den
na uppgift innefattar enligt tjänstereg
lemente för krigsmakten »samtal med 
enskilda, särskilt med sårade och sju
ka» och »spridande av biblar, andakts
böcker och andra uppbyggliga skrif
ter». 

Erfarenheten visar att militärpas
torns mottagning på fastställd tid och i 
särskild lokal sällan besökes. Karaktä
ren av de problem, som militärpastorn 
skulle kunna hjälpa till att lösa, är i all
mänhet icke av materiell natur och 
tvingar icke den enskilde Sill omedel
bara åtgärder. Man »drar sig» att tala 
om dem med någon annan. Däremot 
händer det allt som oftast att den »upp
sökande» prästen kan finna anledning 
lämna råd och hjälp. Därför torde icke 
minst hans besök på sjukhusen vara av 
betydelse. 

På åtminstone två områden bedöms 
militärpastorns arbete i detta avseende 
vara av praktiskt social natur även av 
de religiöst helt ointresserade. Det gäl
ler rådgivning i äktenskapsfrågor och 
prövning av dem, som söka vapenfri 
tjänst. I det senare fallet är militärpas
torns medverkan reglerad i lag. 
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Vid sexton förband handhar perso
nalvårdsassistent — samtidigt med mi
litärpastorn — rådgivning i andliga 
frågor. Däremot sysslar endast en per
sonalvårdsofficer härmed. Någon star
kare önskan att »personalvårdstjänste
mannen» skulle medverka finnes icke. 
I knappt 8 % av svaren anses det önsk
värt. 

I assistenternas sociala rådgivning 
torde f. n. en hel del frågor av mer 
eller mindre andlig karaktär förekom
ma. 

Även om de anförda siffrorna inte 
giva belägg härför, förefaller det sanno
likt att de flesta assistenter ha någon 
erfarenhet av andliga frågor. Många as
sistenter ha även löst sådana frågor 
med framgång, överhuvudtaget är det 
mycket svårt att draga en gräns mellan 
vad som i dagligt tal kallas andliga 
problem och sociala. De äro ofta av-
hängiga av varandra och måste växel
vis lösas med sociala eller andliga me
del. Eftersom personalvårdsassistenten 
i sin tjänst torde komma i kontakt med 
flera hjälpsökande människor inom för
bandet än militärpastorn, synes ett nä
ra samarbete mellan dessa båda vara 
av väsentlig betydelse. Assistenten får 
icke hindras av prestigeskäl, motsatt 
trosuppfattning el. dyl. att tillsammans 
med militärpastorn diskutera och söka 
lösa ett uppkommet problem. I vissa 
fall — t. ex. i förut antydda frågor om 
äktenskapsförhållanden och vapenfri-
bet — är ett sådant samarbete ofta 
oundgängligen nödvändigt. Omvänt får 
naturligtvis icke militärpastorn av någ
ra skäl känna sig förhindrad till nära 
kontakt med assistenten. En del av mi
litärpastorernas ämbetsberättelser visar 
att sådan samverkan icke alls förekom
mer. Det är icke möjligt att i detta sam
manhang klarlägga anledningen härtill. 

Ehuru denna samverkan är av vä

sentlig betydelse, är den dock icke av 
den storleksordningen, att den i och 
för sig motiverar en gemensam inne
havare av militärpastors- och assistent-
befattningarna. Det torde vara av stör
re värde att två befattningshavare med 
kunskaper på i viss mån olika områden 
ha tillfälle att arbeta gemensamt. 

Med hänsyn till det anförda framhål-
les, att personalvårdsassistenten — vid 
sidan av militärpastorn — på detta om
råde har en ganska väsentlig arbetsupp
gift. Däremot synes icke personalvårds-
officerare i regel behöva åläggas några 
uppgifter i detta sammanhang. 

c) Soldathemmen. Någon möjlighet 
finns icke att i detta sammanhang re
dogöra för soldathemsverksamheten. 
Det må endast framhållas att förhållan
dena inom denna verksamhet torde mo
tivera att den göres till föremål för sär
skild utredning. 

För den direkta ledningen av soldat-
hemmens verksamhet, såväl elen andligt 
uppbyggande och religiöst främjande 
som den av marketenterikaraktär, fin
nas soldathcmsföreståndare. De ha i 
allmänhet erhållit sin utbildning och 
sin praktiska erfarenhet inom ett reli
giöst samfund. Detta h indrar icke i och 
för sig att cle kunna vara mycket aktiva 
och kunniga även inom den del av 
verksamheten, som främst är trivsel-
befrämjande. Goda exempel härpå fin
nas. 

Men på flera håll är icke soldathem
men den samlingsplats för värnpliktiga 
under fritid, som initiativtagarna till 
hemmen troligen tänkt sig. Endast ett fä
tal av dem, som icke redan före militär
tjänstgöringen äro religiöst intresserade, 
känna sig hemma i dessa soldathem. Det 
kan bero pä att föreståndarna icke ha 
lyckats skapa en miljö, där unga värn
pliktiga trivas. Det kan även bero på att 
hemmen ofta icke ha sådana ekonomi-
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ska resurser, som kunna möjliggöra ska
pande av en trivsam miljö. Konkurren
sen från förbandens egen fritidsverk
samhet, dess marketenterier och olika 
slag av förströelsetillfällen på förlägg
ningsorten är kanske den mest bety
delsefulla faktor, som gör sig gällande 
i detta sammanhang. De relativt låga 
löner och den beroendeställning, som 
många soldathemsföreståndare f. n. få 
finna sig i, ha även försvårat rekryte
ringen av kvalificerade personer. 

Vid tjugotre förband medverkar per
sonalvårdsassistent f. n. i soldathems-
verksamheten. Flera av de heltidsan
ställda assistenterna ingå i hemmens 
styrelse. I ett fall är den deltidsanställda 
personalvårdsassistenten föreståndare 
för förbandets soldathem. Vid femton 
förband uppgivas personalvårdsoffice
rare vara i beröring med verksamheten, 
ofta som styrelseledamöter. Över 30 % 
av de förbandschefer som svarat, anse 
att »personalvårdstjänstemannen» bör 
medverka på detta område. Det bör ob
serveras i detta sammanhang, att flera 
förband icke ha soldathem i sin närhet. 
Detta gäller bl. a. de flesta flygflot
tiljerna. 

Utan tvekan kan soldathemsverksam-
heten få — och har på sina hall fått — 
stor betydelse för den militära perso
nalen. Ifråga om den andliga verksam
heten är en nära samverkan mellan 
föreståndaren och militärpastorn myc
ket önskvärd. Lika värdefullt är ett så
dant samarbete mellan föreståndare och 
personalvårdsassistent, när det gäller 
trivselfrågorna. F. n. är detta gemen
samma arbete på flera håll — kanske 
de flesta •—• av mycket liten omfattning 
eller helt obefintligt. En ändring av 
detta förhållande skulle säkerligen kun
na giva avsevärt bättre utbyte av ned
lagt arbete och kapital än för när
varande. 

Av betydelse är även att förbands
cheferna ägna stor uppmärksamhet åt 
soldathemmen och att stiftelserna in
bjuda cheferna till nära samarbete. 

Som framgår av den lämnade redo
görelsen har både militärpastor och 
personalvårdsassistent i fråga om sol
dathemmen en stor och ganska tidskrä
vande uppgift. Även personalvårdsoffi
cer bör härvidlag ha en viss funktion 
att fylla. 

Socialtjänsten 

Socialvården ställer de största krav 
på personalvårdspersonalen i fråga om 
tid och om kunskaper. Som av det föl
jande torde framgå har begreppet mili
tär socialvård — i det följande benämnt 
socialtjänst — en avsevärt vidare in
nebörd än vad man menar med social
vård i samhället i övrigt. Närmast kan 
socialtjänsten jämföras med de affärs
drivande verkens och de större indu
striernas personalvård och personal
tjänst. 

Bedan nu må framhållas att assisten
tens sociala verksamhet ingalunda blott 
omfattar rådgivning under vissa mot
tagningstimmar utan även — och kan
ske huvudsakligen — verksamhet utan
för mottagningsrummet. 

Den hittillsvarande militära social
tjänsten har främst varit inriktad pä 
värnpliktiga och fast anställt manskap. 
Den redogörelse, som här följer, lämnas 
med ledning av erfarenheter under 
dessa förhållanden. Som framgår av 
kap. VIII, föreslås att verksamheten i 
fortsättningen även skall beröra annan 
än ovannämnd personal. 

a) Tjänstgöringsförhållanden. Den 
första kontakten med försvaret får den 
värnpliktige vid inskrivningsförrätt
ningen. Vid denna sker tilldelning till 
visst truppslag, uttagning i viss tjänst, 
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läkarbesiktning och personalprövning 
m. m. Man vill härigenom finna den in
skrivningsskyldiges lämplighet för olika 
uppgifter. Dessa förrättningar ha emel
lertid föga utnyttjats för att förbereda 
den värnpliktige för kommande upp
gifter. Vid rekrytering av fast anställt 
manskap, officersaspiranter m. fl. läm
nar man däremot utförliga upplys
ningar om försvaret och militärtjänst
göringen. 

Det torde vara av väsentlig betydelse 
för de värnpliktigas inställning till den 
utbildning, de skola genomgå, att de 
före sin inryckning till första tjänst
göring erhålla orientering om livet på 
ett militärt förband, utbildningens ge
staltning, sina skyldigheter och rättig
heter m. m. Härigenom skapas förut
sättningar för en positiv inställning 
hos de värnpliktiga redan från inryck
ningsdagen. Erfarenheterna från årets 
inryckningar inom armén, då de värn
pliktiga genom utsändande av ett spe
cialnummer av »Arménytt» i förväg 
orienterades om en del tjänstgörings
förhållanden, giva belägg för denna 
uppfattning. Överbefälhavaren behand
lar samma fråga i ett yt trande över 
1948 års värnpliktskommittés betänkan
de: 

Att inskrivningen av de värnpliktiga 
måste göras betydligt grundligare än för 
närvarande har länge varit uppenbart. I 
samband härmed bör övervägas om fack
psykologer äro erforderliga i den utsträck
ning, som principiellt framhålles i be
tänkandet. Samtidigt förefaller personal
antalet enligt kommitténs eget ställnings
tagande vara beräknat i underkant. Utöver 
en fackpsykolog och en truppofficer — eller 
i stället för en av dem — bör kunna över
vägas att använda en personalvårdsassi
stent. Denne har vana att handleda de 
värnpliktiga i personliga angelägenheter 
och bör ha förutsättningar att utföra ex-
plorationer. Sedan länge ha önskemål ut
talats om att vid inskrivningsförrättning
arna ha tillgång till en specialist, som kan 

lämna de inskrivningsskyldiga råd och 
upplysningar i fråga om ekonomiska för
måner och sociala förhållanden under de
ras militärtjänstgöring. Härigenom skulle 
säkerligen övergången från den civila mil
jön till den militära underlättas och för
ståelsen hos de värnpliktiga för vissa för
hållanden under utbildningstiden ökas. 

På detta sätt skulle icke blott ett fast
ställande av de värnpliktigas psykiska och 
fysiska beskaffenhet äga rum vid inskriv
ningen utan även vissa positiva åtgärder 
kunna åstadkommas för att förbättra de 
värnpliktigas inställning till sin militära 
tjänstgöring. 

Vid åtta förband medverkade assi
stenterna och vid tre förband personal
vårdsofficerarna enligt förbandschefer
nas uppgifter vid tidigare inskrivnings-
förrättningar. Detta torde dock ha skett 
mycket sporadiskt. En deltidsanställd 
assistent kan överhuvudtaget knappast 
anlitas för dessa uppgifter och under 
nuvarande förhållanden torde även 
möjligheterna för heltidsanställda as
sistenter att fä tid härtill vara mycket 
begränsade. 

Under vissa förutsättningar borde det 
emellertid vara möjligt att under någon 
månad av året frigöra de assistenter, 
som äro heltidsanställda, för att de 
skola kunna deltaga i inskrivningarna. 
Deras uppgifter i detta sammanhang 
måste anses vara så väsentliga, att 
dessa förutsättningar böra förverkligas. 

I viss utsträckning skulle även här
igenom — åtminstone på längre sikt 
— arbetet för befattningshavare vid in
skrivningsexpeditioner och personalde
taljer m. m. underlättas. 

Även i fråga om rekrytering av fast 
anställda bör personalvårdspersonalen 
ha liknande uppgifter. De torde i många 
fall kunna biträda rekryteringsoffice
ren i hans arbete, eventuellt kan per
sonalvårdsofficeren övertaga denna ar
betsuppgift helt. Vid tio förband äro 
assistenterna på ett eller annat sätt sys-
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selsatta med rekrytering och vid fjor
ton förband ha personalvårdsoffice
rarna sådana uppgifter, troligen i vissa 
fall i egenskap av rekryteringsofficera
re. Vid 20 % av förbanden anses »per
sonalvårdstjänstemannen» böra hand
hava rekryteringsverksamheten. Efter
som de, som ha hand om rekryterings
frågor, måste ha både vissa militära 
kunskaper och kännedom om ekono
miska frågor — t. ex. arbetsmarknads
problem — synes det mycket lämpligt, 
att personalvårdsofficer och personal
vårdsassistent gemensamt handhava 
verksamheten. Om assistenten har till
räckliga kunskaper i militära frågor, 
bör han givetvis även utan personal
vårdsofficerens hjälp kunna handlägga 
rekryteringsärenden. 

Då frågorna om rekryteringsverksam
heten av andra anledningar kunna gö
ras till föremål för särskilda övervä
ganden, synes det icke i detta samman
hang finnas anledning att närmare pre
cisera arbetsuppgifterna och avgiva för
slag om hur de böra lösas. 

Assistenterna böra även kunna del
taga i personalprövningsverksamheten. 
F. n. ha fyra assistenter och sex per
sonalvårdsofficerare medverkat i per
sonalprövningen, och 15 % av för
bandscheferna anse att denna verksam
het bör åligga »personalvårdstjänste
mannen». Inom industriens personal
vård och personaltjänst tillhör denna 
prövning — liksom den ovan nämnda 
introduktionen — personalkonsulenter
nas och motsvarande befattningshava
res viktigaste arbetsuppgifter. Eftersom 
assistenternas kvalifikationer i flera av
seenden skola överensstämma med des
sa personalkonsulenters, böra assisten
terna kunna åläggas att medverka i 
detta arbete både vid organiserandet 
och vid provens utförande. Härigenom 
befrias emellertid icke det militära be

fälet och andra befattningshavare helt 
från sina åligganden. 

Eftersom förslag om personalpröv
ningens utformning m. m. senare kom
mer att avgivas av personalbehandlings-
utredningen, saknas anledning att — 
utöver vad ovan sagts — behandla den 
i detta sammanhang. 

Under de värnpliktigas tjänstgöring 
uppstå en mångfald frågor av mer eller 
mindre »personalteknisk» art, vilkas 
handläggning redan nu underlättas av 
personalvårdspersonalens — och främst 
assistenternas — verksamhet. Några 
exempel må anföras. 

Huvuddelen av de ansökningar, som 
värnpliktiga inlämna, torde gälla an
stånd med tjänstgöringen eller del där
av, befrielse från viss tjänstgöring, 
ändring av tilldelning till visst t rupp
slag eller förband och ändring av tjänst
göringsort. Prövningen av skäl, som 
framförts i ansökningarna, kräver ofta 
samtal med de sökande, brevväxling 
eller telefonsamtal med enskilda och 
myndigheter i de värnpliktigas hemort 
m. m. Om personalvårdsassistenten 
medverkar i detta arbete, kan han un
derlätta den slutliga prövningen för 
bl. a. truppbefälet, som även befrias 
från en del förberedande arbete. Så
dana ärenden bli ibland även på detta 
sätt mer grundligt behandlade. Efter
som assistenten i många olika slag av 
sociala ärenden har anledning söka 
kontakt med kommunala förtroende
män m. fl. inom det område, varifrån 
förbandets värnpliktiga i huvudsak 
komma, har han stora möjligheter att 
veta var och hur de bästa upplysning
arna skola erhållas. De värnpliktiga 
söka i de flesta fall hjälp med upprät
tande av ovannämnda ansökningar. 
Även om de under soldatutbildningen 
tå lära sig hur en ansökan upprättas 
m. m., äro de ofta i den aktuella situa-
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tionen osäkra i fråga om innehållet. 
Denna hjälp få de både av sitt befäl och 
av personalvårdsassistenten. I samband 
med att den värnpliktige erhåller be
gärd hjälp, bör han även få upplys
ningar och råd om lämpligheten av en 
ansökan och söka klarlägga för- och 
nackdelar för den enskilde vid en för
ändring av hans tjänstgöring. Den mer 
tidskrävande delen av detta arbete har 
allt mer kommit att läggas på personal
vårdsassistenten. 

Enligt inkomna uppgifter ha assisten
terna vid femtiosju förband kommit i 
beröring med dessa ärenden — antingen 
som chefens biträde eller som den värn
pliktiges rådgivare eller i båda egen
skaperna. Personalvårdsofficerare syssla 
mer sällan med dessa frågor — enligt 
uppgift vid sju förband. Över 50 % av 
förbandscheferna ha ansett att »perso
nalvårdstjänstemannen» bör medverka 
på dessa områden. 

Ärenden rörande fritid, permission, 
tjänstledighet och semester behandlas 
till stor del på samma sätt som de förut 
nämnda. 

I många fall är ledighet från militär
tjänstgöring den enda möjligheten att 
lösa en för den enskilde komplicerad 
situation. Det är därför mycket natur
ligt att assistenten kommer i kontakt 
med ledighetsfrågor. 

Vid femtiofyra förband handlägga as
sistenterna frågor om fritiden, vid tret
tioen förband om permission, vid fyrtio
sju förband om tjänstledighet och vid 
tjugo förband om semester. Även perso-
nalvårdsofficerarc medverka i relativt 
stor utsträckning vid handläggningen 
av dessa frågor (beträffande fritiden 
vid trettiosju, permission vid tjugoett, 
tjänstledighet vid tjugotvå och semester 
vid fjorton förband). I viss utsträck
ning torde det bero pä att de få kon
takt med frågorna i egenskap av utbild

ningsbefäl. Men det torde även bero på 
att officeren är mer förtrogen med den 
dagliga tjänsten vid förbanden än en 
deltidsanställd assistent i de flesta fall 
kan vara. 

Frågor om vapenfrihet äro relativt 
sällsynta men varje fall kräver ett rätt 
omfattande arbete. Huvuddelen av fallen 
uppstå före tjänstgöringens påbörjande 
och handläggas av särskilda utrednings
män (för ändamålet förordnade präs
ter) . När sädana frågor bli aktuella 
under tjänstgöringen, synes det lämp
ligt, att assistenten medverkar vid hand
läggningen i samarbete med militärpas
tor. I stort sett är behandlingen av så
dana fall likartad med behandlingen av 
en mängd andra fall inom den sociala 
verksamheten. Hittills ha assistenterna 
kommit i beröring med dem vid femtio 
förband. 

Av dessa exempel kan dragas den 
slutsatsen, att assistenterna i fråga om 
personalens tjänstgöringsförhållanden 
ha betydande arbetsuppgifter både som 
rådgivare till beslutande chefer och till 
hjälpsökande personal. Någon kollision 
mellan dessa rådgivande uppgifter torde 
icke behöva befaras. 

Vissa uppgifter på detta område lösas 
bättre med hjälp av grundliga kunska
per av militär karaktär. Om icke assi
stenten har dessa kunskaper, är perso
nalvårdsofficeren till nytta vid hand
läggningen därav. Detta gäller även — 
och kanske i än högre grad — vid så
dana förband, där icke heltidtjänstgö-
rande assistent finnes. 

b) Ekonomiska förmåner. Den vik
tigaste faktorn för trivsel på arbetsplat
sen och känsla av samhörighet med 
företaget torde utan tvekan vara de eko
nomiska förmånerna. Undersökningar, 
som gjorts på dessa områden inom sven
ska och utländska industriföretag, be
kräfta denna iakttagelse. Denna faktor 
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spelar även samma stora roll på den 
militära »arbetsplatsen» icke blott för 
fast anställda utan även för värnplik
tiga. Ständigt återkommande frågor i 
den sociala rådgivningen röra svårig
heterna att sköta ekonomiska förplik
telser, att försörja familjen, att få fick
pengarna att räcka till osv. 

De mer »civila» ekonomiska proble
men — t. ex. att ansvara för andras för
sörjning, att hälla egna företag i gång, 
att sköta skuldförbindelser och att få 
anstånd med skattebetalning •— kunna 
aktualiseras eller bli svårare att lösa på 
grund av militärtjänstgöringen. Genom 
olika slag av löne- och låneförmåner får 
samhället därför i viss utsträckning 
övertaga ansvaret för den militärtjänst-
görande. 

Ekonomiska problem, som mer direkt 
sammanhänga med militärtjänstgöring
ens karaktär och icke blott är orsakade 
av utebliven normal arbetsinkomst — 
t. ex. otillräckliga fickpengar och na
turaförmåner — äro i allmänhet av min
dre storleksordning. Trots detta kunna 
problemen bli av allvarlig karaktär, 
eftersom de beröra den enskilde. Mat
strejker, pennalism o. dyl. kunna bli de 
synliga resultaten. 

För lösande av de ekonomiska frågor
na behöver ofta den enskilde vägledning 
och hjälp. Förutsättningen för att kunna 
lämna hjälp i dessa ofta komplicerade 
situationer är en sådan författningskun
skap, som intendenter och kassachefer 
vid förbanden i allmänhet besitta. Sist
nämnda befattningshavare utgöra även 
värdefulla upplysningsorgan på sitt om
råde. Intendenturpersonal m. fl. kan 
icke alltid lämna erforderliga råd å ena 
sidan på grund av sin ställning inom 
förvaltningstjänsten, å andra sidan av 
den anledningen att inom socialtjänsten 
förekommande ekonomiska frågor stun

dom falla utom intendenturpersonalens 
tjänsteområde (t. ex. familjebidrag). 

Icke heller alla familjebidragsnämn
der kunna f. n. anses fylla uppgiften 
som rådgivande serviceorgan. I tjänst 
varande värnpliktiga kunna ofta icke 
utan svårighet uppsöka dessa nämnder 
utan kontakten måste ske genom assi
stenten eller befäl. I kap. XIV behandlas 
detta förhållande närmare. 

Erfarenheten visar, att personalvårds
assistenterna på det ekonomiska områ
det ha betydelsefulla uppgifter. Vid 
samtliga åttiofem förband handlägga de 
familjebidragsärenden. Endast vid några 
få förband ha de icke kommit i beröring 
med lånefrågor (studielån, värnplikts-
lån, stipendier osv.) Dessa frågor anse 
förbandscheferna även allmänt att »per
sonalvårdstjänstemannen» bör syssla 
med. Personalvårdsofficeren medverkar 
sällan i dessa sammanhang. 

Även i fråga om moratorielagstift-
ningen, som ju endast i begränsad om
fattning har aktualitet under fredstjänst-
göring, anses personalvårdsassistenten 
ha en given arbetsuppgift. F. n. hand
lägga assistenter sådana frågor vid fem
tiosex förband, personalvårdsofficerare 
vid tre. 

Vid handläggningen av övriga ekono
miska frågor, för vilka andra specia
lister finnas vid förbanden, medverka 
assistenterna i följande utsträckning: I 
fråga om avlöningar, premier, resor 
o. s. v. vid fyrtionio förband och ifråga 
om naturaförmåner vid fyrtioen. De re
lativt låga siffrorna torde i stor ut
sträckning bero på att flera deltidsan
ställda assistenter icke äro kompetenta 
att besvara frågor på dessa områden. 
Vid tiotalet förband medverka personal
vårdsofficerare. 

Sammanfattningsvis må framhållas, 
att assistenten — i förekommande fall 
i nära samarbete med intendent, kassa-
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chef, kasernofficer, familjebidrags
nämnd m. fl. — skall kunna lämna råd 
och hjälp i fråga om ekonomiska ange
lägenheter, som beröra den enskilde. 
Några fullständiga kunskaper behöver 
han icke besitta på dessa områden men 
väl känna möjligheterna att erhålla rik
tiga uppgifter, liksom att han icke får 
lämna andra uppgifter än sådana han 
förvissat sig om vara riktiga. 

Fackliga organisationer torde ombe
sörja huvuddelen av de fast anställdas 
ekonomiska frågor. Assistenten bör dock 
vara skyldig att när någon vänder sig 
till honom i sådana angelägenheter an-
lingen själv söka hjälpa eller se till att 
hjälp erhålles. 

Assistenten haf icke anledning att i 
dessa frågor tjänstgöra som chefens 
rådgivare annat än i undantagsfall. I 
den egenskapen har han däremot skyl
dighet att allmänt orientera personalen 
om vissa ekonomiska förmåner. Det 
skall t. ex. i början av tjänstgöringen 
ske ifråga om familjebidrag, reseför
måner osv. Till värnpliktiga, som ut-
tagits till förlängd tjänstgöring, bör assi
stenten lämna en orientering om pre
mier, möjlighet till värnpliktslån, merit
beräkning m. m. 

Personalvårdsofficeren behöver i all
mänhet icke — åtminstone när heltids
anställd assistent finnes — besitta ingå
ende kunskaper i hithörande frågor. 

c) På hälso- och sjukvårdens område 
har varje förband specialister i läkare 
och sjuksköterskor m. fl. Denna perso
nal måste även anses i sin tjänst vara 
praktiska »personalvårdare». I många 
fall torde dock en personalvårdsassi
stent vid sidan av läkaren även kunna 
fylla vissa funktioner. Detta gäller fram
för allt beträffande sociala och ekono
miska följder av sjukdom och olycks
fall. Det kan även gälla förebyggande 

åtgärder t. ex. arbetarskydd, hälsovårds
kontroll och upplysning i sexualfrågor. 

Av följande sammanställning framgår 
hur många förband, vid vilka personal
vårdsassistenter respektive personal
vårdsofficerare f. n. medverka vid hand
läggningen av angivna frågor: 

Egentlig sjukvård 
Arbetarsk)ddsfrågor 
Sexual upplysning 
Omskolningsverksamhet 
Ersät tningar till kropp-

skadade 
Ekonomiska förmåner un

der sjukdom 

Perso-
nal-

vårds-
assi-

stenter 

6 
9 

18 
49 

70 

71 

Perso-
nal-

vårds-
office-

rare 

2 
6 
6 
6 

8 

7 

Inom näringslivet anställda personal
konsulenter och socialkuratorer ha ofta 
hälso- och sjukvårdsproblem som en av 
sina huvuduppgifter. Detta beror givet
vis till stor del på att ett enskilt företag 
icke har möjligheter att lägga ned så 
betydande kostnader på sjukvårdsorga
nisationen, som försvaret ansett sig kun
na och böra göra vid varje förband. 

Eftersom de militära sjukhusen och 
dess personal i förhållande till andra 
områden inom förbanden äro mycket 
välutrustade, finnes ingen anledning 
att assistenterna inom försvaret deltaga 
i den egentliga sjukvärden på samma 
sätt som sina kolleger inom t. ex. indu
strien och affärsdrivande verk. En per
sonalvårdsassistent kan dock ha anled
ning ingripa förmedlande, därest någon 
patient anser sig ha anledning klaga 
över behandling etc. Vid psykiatriska 
undersökningar av värnpliktiga, som 
utföras vid förbanden, bör även perso
nalvårdsassistenten med sin sociala er
farenhet medverka. 

En viktig förutsättning för framgång 
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i personalvårdsassistentens arbete på 
detta område är ett gott samarbete med 
militärläkaren. Brister i detta samarbete 
har på sina håll kunnat iakttagas, tro
ligen beroende på otillräckliga kunska
per om varandras arbetsuppgifter. Lä
kare böra därför i sin utbildning orien
teras om personalvård och assistenter 
om vissa sjukvårdsfrågor. 

Assistenterna skola enligt förslag i 
kap. VIII handhava även den civilan-
ställda personalens frågor. Personal
vårdsassistenterna böra därför kunna 
bi träda vid genomförande av arbetar
skydd och andra liknande åtgärder, som 
inom industrien handhavas av konsu
lenter och kuratorer. 

Upplysning i sexualfrägor sker nu
mera genom förbandsläkarens försorg. 
Denne håller inför personalen föredrag, 
ibland kompletterat med filmvisning. 
Enligt uppgifter från många förband 
skulle denna upplysning bättre tjäna sitt 
ändamål, om särskilda föreläsare anlita
des i detta ämne. Det synes lämpligt 
att denna verksamhet organiserades i 
samverkan mellan läkare och personal
vårdsassistenter. 

Under den tid, en sjuk eller skadad är 
intagen för vård på sjukhus, har han 
större svårigheter än annars att kunna 
sköta sina personliga angelägenheter. 
Härtill kommer, att under långvarig 
sjukdom ofta gälla särskilda ekonomi
ska förmåner. Den sjuke är därför i be
hov av annan hjälp än den läkaren kan 
giva. Personalvårdsassistenten kan i så
dana fall vara till stor nytta. Men han 
kan inte alltid invänta sådana ärenden 
på sin mottagning utan måste själv 
uppsöka den sjuke. Även här är samar
betet mellan personalvårdsassistent och 
läkare en nödvändig förutsättning för 
en tillfredsställande lösning av ären
dena. Särskilt angeläget är, att perso
nalvårdsassistent kan bistå dem, som 

lämna tjänstgöringen på grund av sjuk
dom. Assistenten bör därför på lämp
ligt sätt erhålla kännedom om sådan 
hemförlovning, innan den värnpliktige 
lämnat förbandet. 

Till de mer komplicerade sociala 
frågorna hör omhändertagandet av de 
kroppsskadade. Det kräver ofta ett 
ganska omfattande arbete att verkställa 
sådana utredningar, som skola ligga till 
grund vid bestämmande av ersättning
arnas storlek. I detta utredningsarbete, 
som numera författningsenligt åvilar 
förbandschefen, bör även assistenten 
kunna medverka. Vid anlitande av an
dra ekonomiska hjälpmöjligheter, t. ex. 
ansökan om bidrag ur Kungafonden 
eller om värnpliktslån, bör assistenten 
ävenledes medverka. Slutligen bör han 
biträda arbetsmarknadsorgan i deras 
strävan att placera partiellt arbetsföra 
i produktionen efter omskolning och 
arbetsvärd. 

Sammanfattningsvis bör sålunda 
framhållas, att personalvårdsassistenten 
i samarbete med läkare, truppbefäl och 
arbetsmarknadsorgan m. fl. har viktiga 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjuk
värden. Personalvårdsofficer torde där
emot i allmänhet icke behöva ägna sig 
åt denna del av socialtjänsten. 

d) Rättsvård. En viktig uppgift in
om socialtjänsten är, som tidigare sagts, 
att skydda den enskildes rätt. I första 
hand åligger denna uppgift varje befäl, 
som har ansvar för underordnade. För 
tryggande av rättssäkerheten fattas alla 
rättsliga beslut under medverkan av ut
bildade jurister (auditörer, åklagare 
och domare). Som kontrollerande myn
dighet fungerar bl. a. riksdagens mili-
tieombudsman. Den militära befälsper
sonalen erhåller även viss utbildning i 
process- och strafflagstiftning. 

I detta sammanhang saknas möjlig
heter att fullständigt redovisa de upp-
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gifter, som inom rättsvården kunna 
Komma att åligga personalvårdsperso
nalen. Innan några synpunkter på den
na medverkan anföras, må här återgi
vas en sammanställning över antalet för
band, vid vilka personalvårdsassisten
ter och (eller) personalvårdsofficerare 
f. n. sysselsätta sig med dessa frågor. 

Bättegångsförfarande 
Rättshjälp 
Straffverkställighet 
Förande av klagan (mot

svarande) 
Skadeståndsanspråk 
Övervakning 
MO — ärenden 
Åtgärder mot uppkomst av 

pennalism m.m. 

Perso
nal

vård s-
assi-

stenter 

30 
74 
17 

72 
62 
B8 
46 

22 

Perso-
nal-

vårds-
office-

rare 

10 
5 
4 

5 
6 

20 
11 

32 

Flertalet förbandschefer anse, att 
»personalvårdstjänstemannen» bör med
verka i handläggningen av dessa ären
den, utom i fråga om straffverkställig
het och rättegångsförfarande. 

Personalvårdsassistent bör kunna 
meddela en rådsökande upplysningar 
om rättegångsförfarandet och giva an
visningar om inställelse, möjligheter 
till fri rättegång och rättshjälp, an
skaffa rättegångsbiträde o. s. v. Om 
han i sin verksamhet tidigare lärt kän
na den åtalade, bör han kunna lämna 
upplysningar vid förundersökning och 
eventuellt även under rättegång. Om 
någon önskar hjälp vid förande av kla
gan eller besvär, skall assistenten lämna 
honom erforderligt bistånd. Han får 
därvid icke hindras av sin ställning 
som assistent till den beslutande che
fen. I fråga om straffverkställigheten 
torde assistenten icke ha anledning 
medverka annat än i de fall, då sociala 

skäl kunna motivera ändrad tid för 
straffets avtjänande o. dyl. 

I allmänhet bör däremot icke per
sonalvårdsassistent uppträda som bi
träde inför rätta, då några kvalifikatio
ner på det området icke kunna krävas 
av honom. Dessutom måste assistenten 
som rådgivare iakttaga en opartiskhet, 
som lätt — åtminstone skenbart — kan 
gå förlorad under sådana förhållanden. 

Skadeståndsanspråk mot kronan eller 
enskild ha ofta samband med andra 
sociala åtgärder. Sålunda kunna sådana 
åtgärder ingå som ett led i arbetet för 
att trygga en kroppsskadads eller ef-
terlevandes försörjning. Bl. a. under 
sådana förhållanden bör det ingå i per
sonalvårdsassistentens åliggande att 
lämna erforderlig hjälp. 

I alla dessa frågor bör assistenten 
nära samarbeta med förbandets audi
tor, rättsvårdsdetalj och andra organ 
och befattningshavare, som handlägga 
dem. Önskvärt är även att förbandsche
fen liksom auditören, domstolen m. fl. 
utnyttja personalvårdsassistent i de frå
gor, där denna kan beräknas vara till 
nytta. 

övervakning av villkorligt dömda lik
som tillsyn av villkorligt frigivna ha 
kommit att i betydande omfattning 
handhavas av personalvårdsassistent 
och även i rätt stor utsträckning av 
personalvårdsofficer. Dessa uppgifter 
ligga på sätt och vis vid sidan av van
liga tjänsteåligganden, eftersom arbetet 
medför särskild ersättning utöver lö
nen. En personalvårdsassistent bör 
dock icke rimligen kunna avvisa ett så
dant uppdrag. Hans omhändertagande 
om det enskilda fallet utföres både i 
hans egenskap av assistent och över
vakare. 

En förbandschef har framhållit, att 
redan antalet övervakningsfall motive
rar en heltidsanställd assistent vid för-
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bandet. Vid det förbandet uppgår an
talet sådana fall i juni 1950 till över 
fyrtio. 

Denna övervakning är även ur mili
tär synpunkt av stor betydelse, när den 
utövas med tillräcklig noggrannhet och 
omdöme. Med hänsyn till det särskilda 
förhållande, som bör råda mellan en 
övervakad och hans övervakare, synes 
det riktigt, att en civil befattningsha
vare, som icke för befäl över den vill
korligt dömde men ändå väl känner de 
förhållanden, varunder han lever, fun
gerar som övervakare. Personalvårds
assistent bör därför kunna åläggas så
dana uppgifter. 

Personalvårdsassistent — liksom 
varje annan övervakare (tillsynsman) 
— skall i dessa frågor nära samarbeta 
med vederbörande skyddskonsulent och 
normalt även med den kompanichef 
(motsvarande), varunder den villkor
ligt dömde eller villkorligt frigivne ly
der. 

En fråga, som vid flera tillfällen di
skuterats, utgör personalvårdsassistents 
befattning med skrivelser till militie-
ombudsmannen. En av personalvårds
assistents viktigaste uppgifter bör ju 
vara att genom sin verksamhet göra så
dana skrivelser onödiga. Samma sak 
gäller f. ö. alla befattningshavare inom 
krigsmakten. Det får givetvis icke på 
något sätt innebära att vare sig perso
nalvårdsassistent eller någon annan di
rekt förhindrar att skrivna framställ
ningar till MO vidaresändas. 

Det ingår icke i detta utredningsupp
drag att söka fastställa någon befatt
ningshavares medverkan i dessa frågor. 
De anvisningar, som MO kan finna 
lämpligt att utfärda, liksom en sam
manfattning om MO:s arbetsuppgifter 
böra på lämpligt sätt meddelas den mi
litära personalen, t. ex. genom införan
de i soldatinstruktion (motsvarande). 

Bedan nu bör dock framhållas, att. 
assistenten kan anses skyldig lämna 
den, som söker upplysningar hos ho
nom, erforderliga uppgifter om en så
dan anmälans formella utseende, om 
instruktionen för MO, om tillvägagångs
sätt vid insändande o. s. v. Icke minst 
med hänsyn till MO:s bedömande av en 
sådan anmälan, bör assistenten däremot 
i allmänhet icke medverka vid utskri
vandet. Därigenom kan bl. a. anmäla
rens känsla för det ansvar, som han 
själv ikläder sig genom en skrivelse, 
komma att minskas. 

Åtgärder för att förhindra uppkom
sten av pennalism anses av de flesta 
regementschefer (motsvarande) böra 
vidtagas av dem själva och befäl vid 
truppen. Självfallet är att varje befatt
ningshavare har ett sådant ansvar. 
Detta gäller icke minst personalvårds
personalen, som bör ha större möjlig
heter än de flesta andra inom förban
den att genom sin sociala rådgivnings
verksamhet erhålla kännedom om even
tuella försök till pennalism. Kommer 
någonting av denna art till personal
vårdsassistentens kännedom, skall han 
omgående göra anmälan härom till för
bandschefen. Utan att föregripa pågå
ende utredning på detta område, fram-
hålles angelägenheten av att personal-
vårdsofficer och personalvårdsassistent 
särskilt taga hand om den yngre mili
tära personalen (t. ex. musikelever och 
volontärer) i fråga om dess fritidsför
hållanden. 

e) Allmän socialvård. Under denna 
rubrik ha sammanförts alla de frågor, 
om vilka bestämmelser utfärdats, som 
gälla medborgare, oavsett om dessa äro 
i militärtjänst eller icke. Problemen 
sammanhänga här framför allt med för
hållanden i hemmet eller på den civila 
arbetsplatsen. För de värnpliktiga blir 
en rådgivning och hjälp ofta av mycket 
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stor betydelse, då de icke under militär
tjänstgöringen ha samma möjligheter 
som i sitt civila liv att på egen hand 
eller tillsammans med anhöriga och 
hemortens myndigheter lösa dessa pro
blem. En mängd sådana personliga an
gelägenheter kunna icke heller ordnas 
med hjälp av de ekonomiska och andra 
förmåner, som direkt utgå med anled
ning av militärtjänstgöringen. Dessa 
medborgare böra få minst samma möj
ligheter som andra att utnyttja de för
måner, som den moderna socialpoliti
ken och sociallagstiftningen kunna er
bjuda. 

Många av dessa frågor kunna stundom 
lösas genom att bevilja den värnpliktige 
ledighet och därigenom möjliggöra be
sök i hemorten. I vissa fall torde detta 
vara den bästa och kanske enda utvä
gen. Men i andra fall torde de värn
pliktigas bortovaro från tjänsten icke 
erfordras, om tillräckligt effektiv hjälp 
kan lämnas inom förbandet. 

Vid så gott som alla eller åtminstone 
övervägande flertalet förband (vari
erande mellan sjuttio och åttiotre) 
handlägger f. n. personalvårdsassisten
ten ärenden, som bl. a. tillhöra social
hjälpens, barnavårdens eller familjerät
tens områden liksom bostads- och hem
hjälpsfrågor m. m. Endast ett par per
sonalvårdsofficerare handlägga numera 
sädana ärenden. Det övervägande fler
talet förbandschefer (i de olika frågorna 
mellan 80 och 95 %) anse, att »perso
nalvårdstjänstemannen» i framtiden bör 
syssla härmed. 

Erfarenheten har även visat, att frå
gor rörande allmän socialvård äro ofta 
förekommande. I många fall kräva de 
även ett omfattande och t idsödande ar
bete, framför allt beroende på det sam
arbete med myndigheter och enskilda 
på andra orter, som merendels är nöd
vändigt. 

Socialhjälpen (fattigvården) måste 
ännu anlitas relativt ofta, när familje
bidrag o. a. förmåner visat sig otillräck
liga. De behov, som finnas, ha förden
skull icke alltid uppstått under militär
tjänstgöring utan kunna härröra från 
tidigare iråkade ekonomiska svårig
heter. 

Även frågor om familjerättsliga för
hållanden i olika avseenden, barn utom 
äktenskap, fastställande av faderskap, 
bidragsutbetalningar, uppfostringsfrå
gor, hjälp till arbetsoförmögen hustru 
eller till föräldrar m. m. kräva betydan
de insatser från personalvårdsassisten
tens sida. En del hi thörande frågor 
kunna visserligen relativt snart över
lämnas till organ utom förbandet. Sam
tidigt behöver dock ofta den hjälpsö
kande med hänsyn till sitt tillfälliga 
psykiska tillstånd ett särskilt omsorgs
fullt omhändertagande. Detta är icke 
minst viktigt med hänsyn till att per
sonliga angelägenheter — så länge de 
äro ouppklarade — hos den enskilde 
ofta skapar vantrivsel i den militära 
miljön. 

En annan viktig fråga är bostadsan
skaffningen. Denna är visserligen ett 
problem för många fler än militär per
sonal, men försvarets personal måste 
leva under förhållanden, som kräver 
mer än normal omsorg. Den fast an
ställda personalen måste ofta byta tjänst
görings- och i följd därav bostadsort. 
Värnpliktiga, som icke bo tillsammans 
med anhöriga, för vilka de äro försörj
ningsskyldiga, kunna i allmänhet icke 
få bidrag till betalande av hyreskostna
der under den tid, de äro i militärtjänst. 
De ha därför i de flesta fall inga möjlig
heter behålla sin bostad under tjänst
göringstiden och måste före tjänstgö
ringens slut söka erhålla ny bostad. 
Medan det stora problemet för före
tagens personalkonsulenter är att skaffa 
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personalen bostäder vid nyanställning, 
åvilar personalassistent i någon mån 
detta problem och dessutom även att 
skaffa värnpliktiga bostad vid tjänst
göringens slut. 

Några speciella socialvårdsfrågor må 
även beröras i detta sammanhang. Den 
ena gäller de nykterhetsfrämjande åt
gärderna. Till dessa hör övervakning av 
alkoholister, varom särskilda bestäm
melser med tillämpning inom försvaret 
utfärdats. I dessa bestämmelser föreskri-
ves, att personalvårdsofficer eller per
sonalvårdsassistent skall medverka. I 
juni 1950 voro personalvårdsassistenter 
vid fyrtiosju och personalvårdsoffice
rare vid tjugotvå förband anlitade här
för. 75 % av förbandscheferna anse att 
»personalvårdstjänstemannen» bör ha 
detta åliggande. Vissa smärre ändringar 
i nämnda bestämmelser torde erfordras. 
Frågan härom upptages dock icke till 
behandling i detta sammanhang. 

Den allmänna nykterhetsupplysning
en bedrives dels genom föreläsningar, 
som i allmänhet anordnats centralt ge
nom försvarsstabens och centralförbun
dets för nykterhetsundervisning försorg, 
dels genom undervisning på tjänste
tid under ledning av ordinarie befäl och 
dels genom verksamhet av Godtemplar-
ordens militärombud. Personalvårds
assistent och personalvårdsofficer ha 
båda anledning ägna alla dessa frågor 
sin uppmärksamhet. F . n. åvilar denna 
verksamhet personalvårdsassistent vid 
femtionio förband och personalvårds
officer vid trettiotvå. Flertalet för
bandschefer (80 %) anse även, att »per
sonalvårdstjänstemannen» bör syssla 
härmed. 

Icke minst angeläget är, att personal
vårdspersonalen — och främst kanske 
personalvårdsassistent — söker ett nära 
samarbete med militärombudet, som an
nars kan ha vissa svårigheter att utöva 

sin verksamhet. Assistenten bö r även 
taga initiativ och uppmana militärom
budet till aktivitet, om så erfordras. De 
uppgifter som föreligga om denna verk
samhet under år 1949, tyda på att en 
effektivisering är önskvärd. 

Den andra speciella frågan gäller 
sparande dels med kronans egendom 
och dels med personlig egendom. Spar-
kampanjen bedrives f. n. på många olika 
sätt, vilka dock alla tjäna i stort sett 
samma syfte. Vid fyrtiosju förband är 
personalvårdsassistent och vid tjugosju 
personalvårdsofficer engagerade i den
na verksamhet. Av förbandscheferna 
anse 70 %, att detta område tillhör »per
sonalvårdstjänstemannens» arbetsupp
gifter. Detta överensstämmer även med 
den praxis, som utbildats inom den ci
vila personalvården. 

Avslutningsvis kan framhållas, att den 
»allmänna socialvården» tillhör en av 
personalvårdsassistentens viktigaste ar
betsuppgifter. 

f) Övergång Ull civil verksamhet. När 
den danska ungdomskommissionen år 
1949 avgav sitt betänkande om de värn
pliktigas förhållanden, uppmärksamma
de kommissionen de stora svårigheter, 
som de värnpliktiga efter utryckningen 
kunna möta i samband med återinträde 
i förvärvsarbetet. Nödvändigheten att 
söka minska dessa svårigheter motive
rade enligt kommissionen i och för sig 
vid varje förband en särskild halvtids
anställd »velfserdssekretser», som sam
tidigt skulle vara social rådgivare och 
sekreterare för Folk og Vsern — arbetet. 

Motsvarande erfarenheter om betydel
se av att underlätta övergången från 
militär till civil verksamhet finnas i 
vårt land. För det fast anställda man
skapet ha särskilda civilanställningsåt-
gärder vidtagits. För de värnpliktiga 
finnas i vissa fall särskilda förmåner, 
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varjämte för dem anordnas arbetsmark
nadsorientering och yrkesvägledning. 

Vid förbanden behandlas de flesta 
frågor angående avgående fast anställt 
manskaps civilanställning av en sär
skild civilanställningsnämnd, vari bl. a. 
ingår en representant för arbetsmark
nadsorganen. Huruvida denna detalj av 
personalvården kräver ett särskilt organ 
kan ifrågasättas. Så länge nämnden är 
organiserad föreslås att, där heltidsan
ställd personalvårdsassistent finnes, 
denne och annars personalvårdsofficer 
ingår i nämnden. En undersökning 
visar, att vid femtiosex förband perso
nalvårdsassistent och vid tjugosex för
band personalvårdsofficer f. n. lämna 
råd i sådana frågor. Även 65 % av för
bandscheferna anse, att »personalvårds
tjänstemannen» bör handlägga dessa 
frågor. Allteftersom den militära perso
nalen vänjer sig att gå till assistenten i 
sociala frågor av mer civil natur, före
faller det naturligt, att denne även i ci-
vilanställningsfrägor blir rådgivare. 

Personalvårdsassistent är numera 
ålagd att handhava arbetsmarknads
orienteringen för de värnpliktiga och 
organisera yrkesvägledning för dem. Be
hovet av denna verksamhet har be
styrkts framför allt under det sista året, 
då nya bestämmelser, som åstadkommit 
en viss effektivisering, varit i kraft. En 
nödvändig förutsättning för verksam
heten är dels ett nära samarbete med 
de lokala arbetsmarknadsorganen och 
dels att personalvårdsassistenterna nog
grant följa utvecklingen på arbetsmark
naden. Denna utveckling meddelas as
sistenterna i samma utsträckning som 
arbetsförmedlingstjänstemännen. 

Vid alla förband — undantagandes 
ett — handhar personalvårdsassistent 
denna verksamhet och vid sju förband 
medverkar även personalvårdsofficer. 
Så gott som alla förbandschefer anse 

att arbetsmarknadsfrågor böra tillhöra 
»personalvårdstjänstemannens» uppgif
ter. 

För återgång till den civila verksam
heten är även upplysning till värnplik
tiga om vissa förmåner av stor betydel
se. Till dessa förmåner kunna räknas 
premier för befälsutbildning, tillgodo
räknande av viss tjänstgöring för inträ
de vid fackhögskola eller som merit vid 
civil anställning, möjligheter att erhålla 
värnpliktslån m. m. Framför allt är det 
nödvändigt att värnpliktiga, som ge
nomgå underofficers- och officersut
bildning (motsvarande utbildning) er
hålla fullständig kännedom härom. 
Denna upplysningsverksamhet bör 
åligga personalvårdsassistent och tid 
bör beredas honom för denna uppgift. 
Om skolchefen eller annan önskar läm
na orientering i dessa frågor, vilket kan 
vara lämpligt, åvilar det assistenten att 
förse denne med erforderligt material. 

I de frågor, som beröra övergång till 
civil verksamhet, bör alltså personal
vårdsassistent kunna åläggas ganska be
tydande arbetsuppgifter. Under vissa 
förutsättningar måste även personal-
värdsofficer tagas i anspråk härför. 

Bildningsverksamhet 

Bildningsverksamhetens betydelse har 
tidigare framhållits. Dess ena uppgift, 
att främja allmänna folkbildningssträ
vanden, måste av militära skäl begrän
sas. De värnpliktiga ha inkallats för att 
i första hand utbildas till soldater. I 
flera avseenden främjar dock folkbild
ningen denna målsättning, men en av
vägning måste i andra fall ske mellan 
de militära kraven och bildningsintres
sena. Vid denna avvägning måste de 
militära utbildningssynpunkterna i all
mänhet ha företräde. 

Bildningsverksamhetens andra upp
gift är att åstadkomma lämplig syssel-

55 



sättning på fritid. I detta avseende be
höva några hinder för den militära tjän
sten i allmänhet icke uppstå. Tvärtom 
torde denna verksamhet i hög grad vara 
indirekt stimulerande på de värnplik
tigas insats i tjänsten. 

I det följande behandlas personal
vårdsofficers och personalvårdsassi
stents arbetsuppgifter inom bildnings
verksamheten tämligen kortfattat. Detta 
beror framför allt på att inga andra be
fattningshavare än personalvårdsofficer 
och personalvårdsassistent i allmänhet 
finnas vid förbanden, som direkt syssla 
med dessa frågor. Någon gränsdragning 
mellan olika befattningshavares arbets
områden är därför icke erforderlig. En 
annan orsak är, att tämligen utförliga 
anvisningar och bestämmelser sedan 
länge finnas ifråga om de flesta bild
ningsgrenar. 

a) Fritidsundervisning och studie
rådgivning. Utförliga anvisningar om 
fritidsundervisningen ha utfärdats av 
chefen för försvarsstaben. Om dessa an
visningar i sin helhet följas, vilket otvi
velaktigt vore nödvändigt för att under
visningen på ett nöjaktigt sätt skulle 
kunna genomföras, erfordras att en sär
skild befattningshavare i egenskap av 
lokal »studierektor» svarar för förbere
delser och genomförande. I denna verk
samhet ingå bl. a. undersökning av 
manskapets studie- och hobbyintressen, 
åstadkommande av studieprogram, in
samlande och bearbetande av anmäl
ningar, ekonomisk planering, anskaf
fande av lärare, lokaler, böcker och an
nan materiel, organisationsplanering, 
övervakande av undervisning, anvis
ningar till lärare och studiecirkelle
dare, granskning av lärarjournaler, ord
nande av korrespondensundervisning 
och studiebesök, författande av rappor
ter o. s. v. Dessa arbetsuppgifter äro till
sammans mycket omfattande och ställa 

krav på organisationsförmåga och in
tresse hos den verkställande befatt
ningshavaren. 

F. n. handhar personalvårdsassistent 
fritidsundervisningen — ensam eller 
tillsammans med personalvårdsofficer 
— vid sjuttiosex förband, medan perso
nalvårdsofficer ägnar sig åt den vid 
femtioåtta förband. Nästan alla för
bandschefer (90 %) anse att »personal
vårdstjänstemannen» skall svara för 
denna verksamhet. 

Huruvida personalvårdsassistent eller 
personalvårdsofficer skall handhava fri
tidsundervisningen blir bl. a. beroende 
på personliga kvalifikationer. Är perso
nalvårdsassistent heltidsanställd, bör 
han under alla förhållanden göra det. 
Är han deltidsanställd, bör han vara 
den lokala studieledaren endast om han 
har erfarenhet av folkbildningsarbete 
och äger organisationsförmåga. Saknas 
dessa förutsättningar, bör personal
vårdsofficer svara för undervisningens 
ledning. Någon uppdelning av ansvar 
och arbete mellan de båda synes var
ken erforderlig eller lämplig. 

Studierådgivningen, som nära sam
manhänger såväl med fritidsundervis
ningen och biblioteksverksamheten som 
med yrkesvägledningen, bör handhavas 
av personalvårdsassistent eller lärare i 
fritidsundervisning eller i stamskolor. 
Vid åttio förband svarar nu personal
vårdsassistent för denna rådgivning, 
oftast i samband med sin sociala råd
givning, och vid nitton förband perso
nalvårdsofficer. Någon anledning att 
låta denna uppgift åvila personalvårds-
officer synes icke föreligga. 

b) Föreläsningsverksamheten redovi
sas i detta sammanhang, ehuru den 
med samma rätt skulle kunna upptagas 
i redogörelsen för upplysningsverksam
heten. Ämne för föreläsning kan an
tingen anknytas till militär utbildning 
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och (eller) vara av allmänt fostrande 
och upplysande karaktär eller av 
förströelsekaraktär. Förströelseföreläs
ningar äga rum under fritid, varför de 
närmast måste samordnas med övriga 
fritidsarrangemang, fritidsundervisning, 
biograf föreställningar, idrottstävlingar 
o. s. v. Övriga föreläsningar äga i all
mänhet rum under tjänstgöringstid och 
måste anordnas i nära samarbete 
med förbandens utbildningsavdelningar 
(motsvarande). 

Kostnaderna bestridas allt efter fö
reläsningens art från tre—fyra olika 
anslag. Det kan ifrågasättas om icke ett 
sammanförande av dessa anslag bör 
komma till stånd. 

En viss samordning av föreläsnings
verksamheten — främst vad gäller an
skaffande av föreläsare — bör äga rum. 
En befattningshavare bör svara härför. 
Av denne krävs — förutom viss orga
nisationsförmåga — även kännedom om 
de olika föreläsarnas lämplighet, möj
ligheter att anlita dem m. m. Eftersom 
det av ekonomiska skäl är nödvändigt 
att kunna erbjuda en föreläsare, som 
har lång resa, flera föreläsningar, är 
även ett samarbete mellan närliggande 
förband ofta nödvändigt. 

Vid sextioåtta förband deltager per
sonalvårdsassistent i handläggningen av 
dessa frågor, vid sextioen förband per
sonalvårdsofficer. Av förbandscheferna 
anse 90 %, att »personalvårdstjänste
mannen» bör ha hithörande frågor om 
hand. 

c) Biblioteksverksamheten. Bild
ningsrådet är biblioteksstyrelse och sär
skild bibliotekarie är verkställande be
fattningshavare. Biblioteken är av stor 
betydelse både för folkbildningen och 
för fritidsverksamheten vid förbanden. 
Det är angeläget, att biblioteket ingår 
som en naturlig del av bildningsverk
samheten överhuvudtaget och att, om 

skilda befattningshavare svara för olika 
delar av bildningsverksamheten, ett in
timt samarbete äger rum dem emellan. 

Bibliotekarien har i huvudsak två 
uppgifter, bokanskaffningen och expe
ditionelit arbete. Den förstnämnda upp
giften kräver kulturella insikter samt 
kännedom om boklånarnas intressen 
och smak. Den andra uppgiften kräver 
i huvudsak expeditionstekniskt kun
nande. Andra uppgifter såsom att spri
da upplysning om bibliotek eller sam
arbete med andra folkbibliotek kunna 
inordnas i de ovan nämnda. 

I fråga om resurser torde biblioteks
verksamheten vara den gren av perso
nalvården, som f. n. är bäst tillgodo
sedd. 

Vid femtiosex förband är personal
vårdsassistent f. n. sysselsatt i biblio
teksverksamheten, vid något enstaka 
förband som bibliotekarie, och vid fem
tiotre förband är personalvårdsofficer 
sysselsatt i denna verksamhet. Något 
mer än 80 % av förbandscheferna an
se, att biblioteksfrågor tillhöra »perso-
nalvårdstjänstemannens» uppgifter. 

I sina egenskaper av ordförande re
spektive sekreterare i bildningsrådet ha 
givetvis alla personalvårdsofficerare 
och personalvårdsassistenter anledning 
befatta sig med biblioteket och dess 
skötsel. Framför allt synes deras insats 
vara av värde vid bedömande av bok
inköp. Detta är av betydelse icke minst 
för att biblioteket skall bli användbart 
för övrig upplysnings- och bildnings
verksamhet. Härigenom behöver var
ken styrelsens beslutanderätt eller bi
bliotekariens ansvar åsidosättas. 

d) Bildningsverksamheten äger nära 
samband med andra verksamhetsområ
den. Några av dem redovisas senare 
under trivselåtgärder och upplysnings
verksamhet. Några andra skola här be
röras i korthet. 
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Först omnämnes här stamskoleunder-
visningen. Samordning mellan denna 
och bildningsverksamheten bör kunna 
komma till stånd. Så sker bl. a. i de 
fall, där personalvårdsassistent är stam-
skolelärare. Om personalvårdsassistent 
är lämpad därför, bör han kunna med
verka vid planläggning av undervisning 
i humaniora, anskaffande av lärare 
m. m. Även som studierådgivare till 
stamskoleelever och måhända som stu
dieledare kan han utnyttjas. Han skall 
dessutom tillse, att fritidsundervisning, 
föreläsningar och bibliotek i lämplig ut
sträckning utnyttjas i samband med 
stamskoleundervisningen. Framför allt 
från flygvapnets förband ha uttryckts 
bestämda önskemål om personalvårds
assistents medverkan i sådana samman
hang. 

Vid flera förband ha bildats konst
föreningar och liknande organ för bil
dande verksamhet. Härvid ha framför 
allt några energiska personalvårdsoffi
cerare gjort en betydande insats. Så
dana initiativ äro både av kulturellt 
värde och öka trivseln inom förbanden. 
Det är naturligt, att såväl personal
vårdsofficer som personalvårdsassistent 
medverka på detta område. Så anse 
även flertalet förbandschefer. 

Upplysningsverksamhet m. m. 

Den försvars- och samhällsupplys-
ning, som bedrives inom eller av för
banden, är av flera olika slag. Till den
na kan i detta sammanhang även räk
nas det samarbete mellan förbanden å 
ena sidan och garnisonsorterna och an
gränsande bygd å andra sidan. Då 
denna kontaktverksamhet f. n. är före
mål för undersökning av försvarets sam-
arbetsutredning, kommer den icke att 
här närmare beröras. Upplysningsverk
samhetens uppgifter i övrigt ha tidigare 
berörts. Därför redovisas i detta sam

manhang endast de insatser, som kunna 
och böra göras av personalvårdsofficer 
och personalvårdsassistent. 

Inåtriktad upplysning 

a) Till befälet. I den mån denna upp
lysning äger rum i föreläsningsform, 
bör personalvårdspersonal medverka på 
sätt förut sagts i samband med bild
ningsverksamheten. Den korrespon
densundervisning i samhällsfrågor och 
utrikespolitiska frågor, som äger rum 
genom försvarets brevskola och som är 
av stor både militär och samhällelig be
tydelse, förutsätter att någon samordnar 
och leder verksamheten vid förbanden. 
För denna uppgift är personalvårdsas
sistenten lämplig. Han kan uppmana 
enskilda till sådana studier, lämna upp
lysande anvisningar och organisera stu
diegrupper. Likaså bör han kunna taga 
initiativ till diskussioner i frågor av 
nyss berörd art inom befälskårerna och 
mellan representanter för dem och ci
vila. 

b) 77// truppen. Även här gälla givet
vis de synpunkter om föreläsningar, 
som tidigare framförts. Truppsamtal om 
militära förhållanden skola handhavas 
av ordinarie befäl. Personalvårdsassi
stent bör emellertid ha till uppgift att 
taga initiativ till anordnande av sådana 
samtal och kan även i speciella frågor, 
i vilka han är väl insatt, anlitas som 
medverkande. 

c) Medborgarundervisningen är f. n. 
den form av upplysning, som kräver det 
största arbetet men samtidigt kan giva 
det rikaste utbytet. Erfarenheterna från 
t. ex. Förenta staterna och England be
styrka detta. Den sammanhänger orga
nisatoriskt mycket nära med bildnings
verksamheten men bör såsom ingående 
i den militära utbildningen bedömas 
som ett självständigt verksamhetsom
råde. Undervisningen riktar sig i första 
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hand till de värnpliktiga men genom 
att ordinarie befäl i huvudsak skall fun
gera som lärare och ledare vinner här
igenom det militära befälet under sina 
nödvändiga förberedande studier ökade 
kunskaper om samhällsförhållandena. 
Dessa kunskaper äro dem till nytta både 
i det militära utbildningsarbetet och i 
kontakten med det civila samhällslivet. 
Medborgarundervisning skall genomfö
ras i form av föreläsningar, studie
gruppsarbete, lektioner, truppsamtal, 
studiebesök, filmvisningar m. m. Orga
nisation och planläggning kräver för
utom tid även kunskaper och erfaren
heter, liknande dem, som personalvårds
assistent måste ha för att handhava 
bildningsverksamheten. Samtidigt som 
det understrykes, att truppbefälet när
mast skall svara för undervisningens 
genomförande, synes det riktigt, att per
sonalvårdsassistent skall medverka i 
planläggningen och den organisatoriska 
ledningen, givetvis i samförstånd med 
utbildningsavdelningen (motsvarande). 
Vid flera förband med tillgång till hel
tidsanställd assistent svarar denne i 
stort sett ensam för uppläggningen av 
undervisningen. Vid andra förband har 
personalvårdsofficer motsvarande upp
gift. Närmare bestämt ha fyrtiotvå per
sonalvårdsofficerare och trettioåtta per
sonalvårdsassistenter f. n. med under
visningen att göra. Omkring 70 % av 
förbandscheferna anse, att »personal
vårdstjänstemannen» bör handhava 
denna arbetsuppgift. Det synes även 
vara lämpligt, att han i fråga om denna 
undervisning på samma sätt som före
slagits i fråga om fritidsundervisning 
och i viss mån stamskoleundervisning 
fungerar som lokal studieledare. 

Utåtr iktad upplysning 

a) Presstjänsten handhaves f. n. av 
särskilda pressofficerare. De krav som 

böra ställas på dessa befattningshavare 
överensstämma i stort sett med dem, 
som böra ställas på personalvårdsoffi
cer. Bådas verksamhet ha även flera be
röringspunkter. Då det torde vara önsk
värt att så långt möjligt nedbringa an
talet befattningshavare, som ha uppgif
ter vid sidan av sin huvudsakliga tjänst 
och äro direkt underställda förbands
chefen, kan det övervägas om icke 
pressofficerens uppgifter skulle kunna 
övertagas av personalvårdsofficeren. 
Vid femton förband är så fallet redan 
nu. Personalvårdsassistent, som förut
sattes få många kontaktvägar till det ci
vila samhällslivet, torde även — ehuru 
i mindre utsträckning — kunna biträda 
på detta område. 

b) Kontaktverksamheten i form av 
konferenser, försvarsutställningar, de
monstrationer, föreläsningar och andra 
orienteringar av militär natur, riktad 
till allmänheten, bör i huvudsak omhän-
derhavas av militära befattningshavare. 
Det är mellan den militära personalen 
och den civila allmänheten som sam
verkan och förståelse skall skapas. Mili
tär representation i den utåtriktade för
svarsupplysningen är bäst motiverad. 
Denna uppgift bör därför i första hand 
åvila personalvårdsofficer. Detta bör 
dock icke hindra personalvårdsassistent 
att taga initiativ till sådan kontaktverk
samhet, giva uppslag och medverka i 
det organisatoriska arbetet, t. ex. vid 
anordnande av regementets dag och 
motsvarande arrangemang. 

I fråga om upplysnings- och kontakt
verksamheten gäller i hög grad, att alla 
inom förbanden ha ansvar och arbets
uppgifter. Det bör aldrig kunna sägas, 
att detta är en ensak för personalvår
dens speciella representanter. Dessa 
böra vara de mest energiska initiativ
tagarna och organisatörerna, men de få 
icke ensamma vara verksamma. Vid för-
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delning av arbetsuppgifterna mellan 
personalvårdsofficer och personalvårds
assistent, bör den förre huvudsakligen 
ägna sig åt den utåtriktade och den se
nare åt den inåtriktade verksamheten. 

Trivselåtgärder 

Så gott som samtliga de åtgärder, som 
tidigare ha behandlats, kunna sägas ha 
till uppgift att — vid sidan av andra — 
skapa trivsel i arbetet. Begreppet »triv
sel» är då icke använt i betydelsen av 
»dalt», vilket innebär fjäsk, överslätande 
välvilja och bortskämd klemighet utan i 
betydelse av otvungen miljöanpassning, 
varav följer intresse för arbetet och för
ståelse för därmed sammanhängande 
problem. 

Utöver hittills behandlade arbetsupp
gifter finnas inom förbanden flera, som 
närmast äro av förströelsekaraktär eller 
äga samband med yttre anordningar 
inom den militära miljön. Här skall 
dock endast de uppgifter beröras, som 
personalvårdspersonalen mer eller min
dre direkt kan ha anledning syssla med. 
I följd härav komma de trivselfrågor, 
som ha samband med utbildningsarbe
tet och som kanske äro av den största 
betydelsen, att lämnas utanför. Syn
punkter på dessa frågor ha lämnats 
bl. a. av 1945 års militärutredning 
och i överbefälhavarens yttrande över 
nämnda utrednings betänkande. 

Icke heller kunna de synnerligen vik
tiga frågor, som speciellt beröra befälets 
trivsel, här behandlas. Utredningen av
ser att i annat sammanhang återkomma 
till dessa frågor. Så mycket kan dock 
framhållas, att personalvårdsassistent 
har stora möjligheter och även skyldig
het att vidtaga de åtgärder, som inom 
förbandet kunna befrämja befälsperso
nalens trivsel. 

Hobbyverksamheten har tidigare be
rörts i samband med fritidsundervis

ningen. Denna fritidssysselsättning har 
egentligen en terapeutisk uppgift. Där
för är det angeläget, att personalvårds-
officer och personalvårdsassistent i sin 
verksamhet beakta det huvudändamål 
för fritidens bildnings- och förströelse
verksamhet, som är att giva personalen 
möjligheter att utnyttja fritiden på bästa 
och för den enskilde mest tilltalande 
sätt. Den, som är intresserad av studier, 
bör få möjligheter härtill genom fritids
undervisning eller bibliotek. Den, som 
vill ägna sig åt manuellt arbete eller en 
hobby, skall så långt möjligt är beredas 
möjlighet härtill. Den, som är road av 
lättare förströelse, bör inom rimliga 
gränser kunna få sina önskningar upp
fyllda. Kan man dessutom under mili
tärtjänstgöringen väcka intresse hos de 
förut ointresserade för bildnings- eller 
hobbyverksamhet m. m., så är detta 
givetvis mycket värdefullt. Men det vä
sentliga är, att den personal, som vill, 
även kan få möjligheter att använda fri
tiden efter sina önskningar, så länge 
dessa äro från tjänstens och moralens 
synpunkt lämpliga och rimliga. Den, 
som känner vantrivsel på grund av 
sysslolöshet, blir en sämre soldat än han 
annars kunnat vara. 

Av detta följer även, att, om någon 
trivs bäst med att disponera sin fritid 
utan de möjligheter, som kunna erbju
das inom förbandet, han icke skall på
tvingas dem. En alltför omfattande pro
paganda för deltagande i fritidsunder
visning, besök i bibliotek eller på un
derhållningstillställningar bör därför 
icke förekomma. Många önska endast 
använda sin fritid till att känna sig fria. 

Några speciella områden skola härut
över behandlas. 

a) Underhållningsverksamheten om
fattar regements- och kompaniaftnar 
och motsvarande anordningar, filmföre
ställningar, besök på konserter och tea-
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terföreställningar, kabareter, danstill
ställningar, sällskapsspel samt mycket 
annat. Denna verksamhet kräver i all
mänhet rätt omfattande förberedelsear
beten. Man skall leta fram förmågor 
inom förbandet, öva och instruera dem, 
engagera utomstående förmågor, välja 
lämpliga program eller filmer, skaffa 
fram pengar, materiel och lokaler o. s. v. 

Vid sextiosju förband ha personal
vårdsassistent och vid femtioåtta perso
nalvårdsofficer alla eller en del av dessa 
arbetsuppgifter. Omkring 85 % av för
bandscheferna anse att de böra tillhöra 
»personalvårdstjänstemannens» åliggan
den. Det är dock uppenbart, att perso
nalvårdsofficer eller personalvårdsassi
stent icke ensamma kunna ägna sig 
häråt. Alla andra lämpliga och intresse
rade inom ett förband böra utnyttjas, 
vare sig de äro värnpliktiga eller fast 
anställda. Men personalvårdsofficer eller 
personalvårdsassistent bör vara den, 
som sammanhåller och när så erfordras 
leder denna verksamhets olika grenar. 
Inom alla dessa skall han även äga in
flytande. 

Om det är personalvårdsofficer eller 
personalvårdsassistent som närmast 
skall handhava förströelseverksamheten 
eller båda gemensamt, är helt beroende 
på vem som är lämpligast och har mest 
intresse för uppgiften. Några särskilda 
krav på erfarenheter inom detta om
råde kunna icke ställas på en nytill-
trädande personalvårdsofficer eller per
sonalvårdsassistent. 

b) Lokalfrågor m. m. Dessa frågor 
tillhöra de, som f. n. torde vara av 
största betydelse inom fritidsverksam
heten och för trivseln. Så länge lokal
frågorna icke kunna lösas, vilket i all
mänhet beror på ekonomiska svårig
heter, kommer trivselproblemet vid 
många förband icke heller att kunna 
lösas. I denna utredning finnes dock 

icke möjlighet att närmare behandla 
dessa frågor. När det gäller anskaffande 
av fritidslokaler (t. ex. marketenterier) 
eller dessas utnyttjande synes det själv
fallet att personalvårdsassistent och 
personalvårdsofficer vid sidan av för
valtande organ skola utöva inflytande. 

Även ifråga om inredning av förlägg
nings- och fritidslokaler böra personal
vårdens befattningshavare medverka 
med råd och anvisningar. Samma är 
förhållandet, när det gäller prenumera
tion å tidningar, fördelning av radio
apparater och andra sådana frågor, som 
röra trivseln inom förläggningen. Detta 
innebär även, att personalvärdsassistent 
och personalvårdsofficer böra få fram
föra önskemål och synpunkter i fråga 
om användning av lägerkassemedel, vil
ket icke innebär att intendenten, som i 
allmänhet är föredragande i dessa ären
den, skulle avkopplas. Hans uppgift är 
dock i första hand att tillvarataga de 
ekonomiska intressena varmed icke är 
sagt, att han skulle bortse från trivsel
synpunkterna. Många intendenter ha på 
dessa områden åstadkommit från perso
nalvårdssynpunkt synnerligen värde
fulla resultat. Men som målsmän för 
personalvården böra personalvårdsassi
stent och personalvårdsofficer kunna 
anlitas och även själva taga initiativ till 
att bli anlitade. Detta sker f. n. i jäm
förelsevis liten utsträckning. Sålunda 
anlitas personalvårdsassistent vid ett 
tjugotal förband och personalvårdsoffi
cer vid ett drygt trettiotal. I denna be
räkning ha icke medtagits sådana upp
gifter som anskaffande av tidningar, 
radioapparater m. m., för vilka båda be
fattningshavarna anlitas vid över fyrtio
talet förband. 

c) Idrott, skytte m. m. är utan tvekan 
en av de viktigaste möjligheterna för 
främjande av trivsel under fritid. Med 
hänsyn till dels att särskilda idrottsoffi-
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cerare, föreningar m. m. i allmänhet 
finnas vid förbanden och dels det nära 
samband som denna verksamhet har 
med den militära utbildningen, synes 
någon egentlig medverkan från perso
nalvårdsofficers eller personalvårdsassi
stents sida icke erforderlig. Samverkan 
bör dock äga rum vid planläggning av 
de olika fritidsätgärderna, varför varken 
personalvårdsofficer eller personal
vårdsassistent bör vara främmande för 
denna viktiga gren av fritidsverksam
heten. De skola givetvis även, om så 
visar sig lämpligt, kunna utföra en ar
betsinsats på detta område. F. n. är 
denna medverkan mycket liten, framför 
allt från personalvårdsassistents sida. 

Sammanfattningsvis må ännu en gång 
framhållas betydelsen av att personal
vårdsofficer och personalvårdsassistent 
icke bortser från de många, ofta rätt 
t idskrävande arbetsuppgifter, som åvila 
dem på detta område. Samarbetet med 
andra befattningshavare och förmågan 
att vinna lämpliga medhjälpare är här 
av stor betydelse. Av personalvårdsoffi
cer och personalvårdsassistent kräves 
i detta sammanhang organisationsför
måga, gott omdöme och förmåga att 
väcka intresse hos andra. Dessutom er
fordras givetvis en ingående kännedom 
om personalens smak och intressen. Den 
som bäst fyller dessa krav eller av an
dra skäl har de bästa möjligheterna, bör 
— oavsett om han är personalvårdsoffi
cer eller assistent — taga hand om 
huvuddelen av dessa arbetsuppgifter. 

övriga arbetsuppgifter 

För att i någon mån söka fullständiga 
den bild av personalvårdspersonalens 
arbetsuppgifter, som är erforderlig för 
ett bedömande av organisationens om
fattning, redovisas även vissa syn
punkter på följande verksamhetsom
råden. 

a) Deltagande i vissa organ. Det 
åligger personalvårdsofficer att vara 
ordförande och personalvårdsassisten
ten sekreterare i bildningsrådet. Av de 
uppgifter som inkommit från förban
den, framgår emellertid, att dessa be
fattningshavare vid ett tiotal förband 
icke äro sysselsatta inom bildningsrå
det, ett förhållande, som alltså strider 
mot givna föreskrifter. Dessa båda be
fattningshavare skola även vara leda
möter i den nyligen inrättade förbands
nämnden. 

Personalvårdsofficer och personal
vårdsassistent tillhöra enligt gällande 
bestämmelser icke några andra organ 
inom förbandet. Det synes dock lämp
ligt att personalvårdsassistent i sin 
egenskap av förbandets »socialexpert» 
deltager i utspisningsnämndens, civil-
anställningsnämndens och eventuellt 
även granskningsnämndens samman
träden. Tidigare ha framförts närmare 
skäl för personalvårdsassistents med
verkan på dessa områden. Vid om
organisation av nuvarande eller inrät
tande av nya liknande organ bör han 
vara självskriven ledamot. Med hänsyn 
till de synpunkter, som framföras i kap. 
VIII, föreslås även att personalvärds-
assistent får möjlighet att — åtminsto
ne vid vissa tillfällen — närvara vid 
sammanträden i de företagsnämnder, 
som finnas för den civila personalen. 

I samtliga ovannämnda organ — utom 
bildningsrådet — medverkar personal
vårdsassistent eller personalvårdsoffi
cer mycket sällan. Samma är förhållan
det med kamratföreningarnas styrelser 
och styrelserna för vissa fonder, som 
förvalta medel till personalens fromma. 
För dessa senare böra eller kunna givet
vis inga bestämmelser utfärdas, men det 
synes lämpligt att personalvårdsassi
stent eller personalvårdsofficer ingår i 

62 



dessa styrelser eller på annat sätt främ
jar deras verksamhet. 

b) Utbildning av militär personal 
m. fl. Frågan om befälets utbildning i 
personalvård behandlas i kap. XIV. I 
detta sammanhang må endast konsta
teras, att det måste åvila personalvårds
officer och personalvårdsassistent att 
leda denna utbildning. Den handhaves 
nu vid fyrtioåtta förband av personal
vårdsofficer och vid trettiotre förband 
av personalvårdsassistent. Vid de för
band, som ha en omfattande befälsut
bildning kommer denna skyldighet att 
vara ganska tidskrävande och kräva 
grundliga kunskaper. 

Utbildningen i psykologi och pedago
gik — närmast vid plutonchefsskolor 
(motsvarande) och stamskolor-— hand
haves f. n. vid nitton förband av perso
nalvårdsofficer och vid sexton av per
sonalvårdsassistent. Över 55 % av för
bandscheferna anse, att »personalvårds
tjänstemannen» bör ha denna utbild
ning om hand. Önskvärt är givetvis, att 
personalvårdsassistent och personal
vårdsofficer ha sådana kvalifikationer 
att de kunna undervisa andra i psyko
logi och pedagogik. Ett sådant krav kan 
dock icke uppställas. Det måste anses 
tillräckligt, att dessa befattningshavare 
ha kunskaper, erforderliga i deras egen 
tjänsteutövning. Däremot böra de kunna 
biträda vid planläggningen och genom
förandet av dylik undervisning. 

c) Besök. De arbetsuppgifter, som 
tidigare pålagts personalvårdsassistent 
eller personalvårdsofficer, kräva i 
många fall besök i förläggningar, sjuk
hus, arrestlokaler och andra platser 
inom förläggningen, under övningar 
utom förläggningen, i enskilda hem, hos 
myndigheter o. s. v. Uppgifterna om an
talet förband, vid vilka personalvårds
assistent respektive personalvårdsoffi

cer f. n. göra besök i några samman
hang, utvisa följande: 

B e s ö k 

på sjukhus 
i arrestlokaler 
under övningar utom för-

läggningsorten 
i personalens hem 

Perso
nal

vårds -
assi
stent 

58 
49 

41 
44 

Perso
nal

vård s-
oificer 

41 
26 

53 
7 

För den sociala verksamheten äro 
dessa besök oundgängligen nödvändiga. 
Nära 70 % av förbandscheferna anse 
även, att »personalvårdstjänstemannen» 
bör göra besök i sjukhus, arrestlokaler 
och hem liksom i förläggningarna. 

Icke mindre betydelsefull är den er
farenhet, som personalvårdsassistent 
måste förvärva av den militära utbild
ningens bedrivande. Denna erhåller han 
främst genom att följa mer fältmässiga 
övningar. Med hänsyn till övriga arbets
uppgifter kan han måhända icke vara 
borta längre tid från huvudförläggning
en, men han måste åtminstone beredas 
möjligheter att under kortare tidsperio
der följa övningar utom förläggnings
orten. Detta anse även 90 % av förbands
cheferna. 

Om en större truppenhet under längre 
tid kommer att ligga så avlägset från 
ordinarie förläggningsort, att de, som 
önska uppsöka assistenten i personliga 
angelägenheter, icke ha möjlighet där
till, bör assistenten anordna särskild 
mottagning i anslutning till den till
fälliga förläggningen. Detta har särskild 
aktualitet i fråga om arméns krigsför-
bandsvisa repetitionsövningar och flot
tans fartyg. I det senare fallet är det i 
vissa fall omöjligt att kräva assistentens 
personliga närvaro utan frågorna få 
handläggas genom brevväxling, telefon
samtal o. dyl. 

63 



d) Mobiliseringsplanläggningen i fråga 
om personalvårdsverksamheten torde 
även få anses tillhöra den heltidsanställ
da personalvårdsassistentens eller perso
nalvårdsofficerens arbetsuppgifter, även 
om väsentliga delar av denna planering 
liksom andra mobiliseringsförberedel
ser åvila andra organ inom förbandet. 
Personalvårdspersonalen skall först och 
främst ha klart för sig egna uppgifter 
vid mobilisering, tillse att fältförban
dens behov av värnpliktiga assistenter 
och själavårdspersonal är fyllt, hålla 
kontakt med krigsplacerade befattnings
havare och överhuvudtaget vidtaga så
dana förberedelser att i första hand so
cialtjänsten och upplysningsverksam
heten samt senare även fritidsverksam
heten vid behov kan fungera. F. n. äro 
assistenterna vid tjugotre förband och 
personalvårdsofficerare vid trettio för
band i någon utsträckning sysselsatta 
härmed. Nära 60 % av förbandscheferna 
anse denna planering tillhöra »personal
vårdstjänstemannens» uppgifter. 

e) Expeditionstjänst m. m. I samband 
med undersökning av behovet av biträde 
vid expeditionstjänsten kommer denna 
att närmare belysas (kap. XIII: 4) . Här 
må endast framhållas att såväl personal
vårdsofficer som personalvårdsassistent 
— och framför allt den heltidsanställde 
assistenten — måste ägna avsevärd tid 
åt expeditionstjänsten. 

En uppgift, som är avsedd att betjäna 
framför allt fritidsverksamheten i dess 
olika former, är intresseundersökning 
av nyinryckande värnpliktiga. Av denna 
undersökning framgå de intressen och 
kunskaper, som de värnpliktiga besitta. 
Efter bearbetningen är det möjligt att 
med ledning av resultatet planlägga 
bildnings- och förströelseverksamhet, 
medborgarundervisning, idrottsverk
samhet m. m. F. n. äro personalvårds
assistenter vid sextio förband och per

sonalvårdsofficerare vid fyrtiosju de 
befattningshavare, som närmast svara 
för dessa undersökningar. Dessa förut
sätta ett nära samarbete med truppbe
fälet, som måste hjälpa till att insamla 
uppgifterna men även själva, när det 
gäller att lära känna sin t rupp, kunna 
ha nytta av de slutliga resultaten. 

f) Egna föredrag m. m. Som tidigare 
antytts, måste personalvårdsassistent 
och personalvårdsofficer ibland vara 
beredda att giva undervisning och läm
na orientering om personalvården för 
militär personal. De måste även kunna 
orientera de värnpliktiga vid inryck
ningen om deras sociala och ekonomi
ska förhållanden, möjligheter till fri
tidssysselsättning och överhuvudtaget 
allt det, som tillhör eller gränsar till 
personalvården. Likaså kunna de kom
ma att utnyttjas för föredrag i dessa 
och andra liknande frågor, som röra 
försvaret, vid föreningsmöten, i diskus
sioner, under konferenser m. m. I garni
sonsstädernas föreningsliv väntar man 
sig ofta, att någon representant från för
banden skall medverka. I rent militära 
frågor bör i så fall militär fast anställd 
personal vara talesman. Men i ungdoms
frågor, sociala samarbetsfrågor m. fl. 
ofta förekommande ämnen för diskus
sioner bör personalvårdsassistent eller 
personalvårdsofficer kunna medverka. 
Krav på viss framställningsförmåga bör 
därför kunna ställas vid anställning 
av personalvårdsassistenter. Personal
vårdsassistenter vid fyrtiotvå och per
sonalvårdsofficerare vid trettiofem för
band hålla nu sådana föredrag, över 65 
% av förbandscheferna anse även, att 
detta bör ingå i »personalvårdstjänste
mannens» uppgifter. 

I den översikt, som nu lämnats, har 
personalvårdsassistents och personal
vårdsofficers arbetsuppgifter granskats. 
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Detta innebär icke, att dessa befatt
ningshavare f. n. syssla med alla frågor, 
vilket även framgår av de från förban
den lämnade uppgifterna. Frågor, som 
enligt ovan lämnade redogörelse åligga 
personalvårdspersonalen, böra icke be
lasta andra. Om alla dessa arbetsuppgif
ter skulle åvila det aktiva militära be
fälet, komme det att bli till allvarligt för
fång för utbildningsarbete eller andra 
viktiga tjänsteåligganden. Därutöver 
skulle vissa grenar av personalvården 
härigenom kunna försummas, vilket i 
längden skulle medföra missnöje, van
trivsel, bristande ordning eller andra 
olägenheter. 

Det förekommer även, att arbetsupp
gifter, som nu handhavas av personal
vårdsofficer eller personalvårdsassistent 
skötas ganska otillfredsställande eller 
ofullständigt. Anledningen härtill kan 
vara bristande tid, bristande kunskap 

eller bristande intresse hos befattnings
havarna vid förbanden, men anledning
en är ej sällan otillfredsställande ser
vice, brist på initiativ och anvisningar 
från centrala myndigheter, otillräckliga 
ekonomiska resurser m. m. 

Med detta är icke sagt, att personal
vården inom försvaret är dålig. Trots de 
svagheter, som ovan exemplifierats, ha 
dock vid många förband genom uppoff
rande och intresserat arbete av chefer, 
personalvårdspersonal och andra befatt
ningshavare uppnåtts resultat, som i be
traktande av tillgängliga resurser måste 
betecknas såsom goda. Emellertid måste 
många av de krav på förbättringar och 
förstärkningar, som framhållits såväl 
från militärt håll genom förbandschefer 
och deras medhjälpare m. fl. som från 
civilt håll genom ungdoms- och intres
seorganisationer, i pressen m. m., beak
tas och leda till snara åtgärder. 

•5 
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V I I . C H E F E N S A N S V A R FÖR P E R S O N A L 

V Å R D E N 

I tjänstereglemente för krigsmakten 
är föreskrivet, att kompanichef (mot
svarande) och högre chef leder perso
nalvården inom underställda förband. 
Bedan i de första handledningarna och 
anvisningarna för personalvårdsperso
nal, som utfärdades av överbefälhava
ren i januari 1941, underströks att che
fen är den ansvarige för denna verk
samhet: 

Det är av yttersta vikt att under krig 
eller långvarig förstärkt försvarsberedskap 
upprätthålla och utveckla icke blott krigs
mannens militära färdigheter utan även 
den rätta krigsmannaandan och den fasta 
disciplinen. För att detta syfte skall till
godoses, ankommer det på varje chef och 
allt övrigt befäl att även vid sidan av den 
rent militära tjänsten städse omtänksamt 
vårda sig om sina underlydandes bästa. 
Härmed avses såväl dessas och deras fa
miljers ekonomiska och andra enskilda 
förhållanden som den allmänna trevnaden 
i de militära förläggningarna. Endast här
igenom skapas ett sådant naturligt och för
troendefullt samarbete, präglat av ömse
sidig respekt och gott kamratskap, som ger 
personalen den inre styrka, som krigets 
hårda påfrestningar kräva. 

Vid arméns högre och lägre förband 
skola vid mobilisering och förstärkt för
svarsberedskap de militära cheferna i sin 
personalvårdande uppgift biträdas av assi
stenter och ombud. Innebörden härav skall 
av chefen klargöras för assistenten eller 
ombudet, samt av chef för kompani (mot
svarande) även för personalen. Det är 
tjänstefel av assistenten eller ombudet, att 
till annan myndighet eller utomstående vi
darebefordra tjänsteärenden annat än när 
chefen därtill lämnat sitt medgivande. 

I sitt yt trande över 1945 års militär
utrednings betänkande anförde överbe
fälhavaren i fråga om personalvårdsor
ganisationen bl. a.: 

Det torde icke behöva närmare utveck
las och understrykas, vilka utomordent
liga hjälpmedel den moderna personalvår
den erbjuder »att skapa sammanhållning 
och arbetsglädje på förbanden». 

Jag vill dock i anslutning till vad ut
redningen anfört härom inskärpa, att varje 
chef i vad på honom ankommer är ansva
rig också för denna gren av den militära 
tjänsten. Personalvården i den begränsade 
omfattning, som här åsyftas, kan givetvis 
icke ensam eller i och för sig, hur väl den 
än organiseras och tillgodoses, skapa det 
goda och förtroendefulla förhållande mel
lan befäl och truppen, som är oundgängligt 
såväl för att utbildningen i fred skall ge 
resultat som för att försvaret i allvarets 
stund skall kunna fylla sina uppgifter. 
Här ankommer det mera på hur det mili
tära utbildningsarbetet bedrives och på 
personalbehandlingen därunder, d. v. s. på 
personalvården i vidaste mening. Från 
denna leder vägen till den speciella per
sonalvården med dess sociala och kultu
rella arbetsuppgifter, vilka i sin mån också 
äro nödvändiga komplement till personal
vården i vidsträckt mening. Förutseende 
omsorg om truppen skapar förutsättningar 
för en god anda och gemensam trivsel, lik
som en god anda undanröjer många miss
nöjesanledningar och underlättar i synner
het en tung tjänst. Det bör understrykas, 
att förutseende, omsorg och vård om per
sonalen böra vara en del av det militära 
livet, i som utom tjänsten. Utan ett gott 
förhållande mellan befäl och trupp i tjän
sten betyda speciella omsorger till den en
skildes bästa icke mycket. Å andra sidan 
få dessa detaljer icke förbises eller under-
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skattas. I dagens samhälle äro sociala och 
kulturella välfärdsanordningar medborga
rens självklara rättigheter, vilka likvisst 
böra motsvaras av likvärdiga skyldigheter. 
Alla kontakter böra vara ömsesidiga. En 
av personalvårdens främsta uppgifter bör 
därför vara att söka påverka all personal, 
befäl som trupp, till personlig, målmed
veten strävan att uppfatta varje enskilt 
handlande som en del av ett större sam
manhang. 

Även om detta mål är högt och i de 
flesta fall alltför högt för flertalet värn
pliktiga är det från ett modernt svenskt 
försvars synpunkt värt att sträva efter. Be
fälspersonalen bör såvitt möjligt bibringas 
denna vida syn på sin uppfostrargärning, 
vida mera omfattande än enbart instruk-
tionsmässigt, tekniskt och taktiskt ledar
skap. Personalvården måste vara ett led i 
själva utbildningsarbetet. 

Med hänsyn till den utveckling, för 
vilken tidigare redogjorts, har det visat 
sig erforderligt, att den militära chefen 
har tillgång till biträden för personal
vården. Krigsorganisationen ifråga om 
personalvård är fastställd och har vun
nit erkännande. Den kritik, som i bör
jan framfördes och som i allmänhet 
bottnade i fruktan för rubbad disciplin 
och s. k. »dalt» med soldaten, försvann 
så småningom. Det var i stor utsträck
ning chefernas erfarenheter av assi
stentorganisationen under beredskapen, 
som ledde till den första provisoriska 
assistentorganisationen i fred. Det är 
även naturligt, att, då någon risk för 
disciplinen och dess upprätthållande 
icke längre anses föreligga genom infö
rande av särskilda befattningshavare 
för personalvården i krigsorganisatio
nen, bör än mindre farhågor härför 
uppkomma i fråga om fredsorganisa
tionen. 

I vårt förslag förutsattes, att den chef, 
hos vilken assistenten har sin tjänst, 
även i fortsättningen är ledare och an
svarig för personalvårdsverksamheten. 
Likaså bör alltjämt principen om assi

stentens ställning som biträde till denna 
chef bibehållas. 

I fråga om vissa ärenden, som hand
läggas av assistenten, förutsattes dock, 
att assistenten intager en oberoende 
ställning till sin chef. Sålunda kan assi
stenten, när han hjälper en värnpliktig 
att anföra besvär över ett beslut av för
bandschefen, vara tvingad beakta syn
punkter, som icke överensstämma med 
chefens. Andra exempel kunna även an
föras. Assistenten måste nämligen — lik
som även personalvårdsofficeren — i 
sin verksamhet ha möjlighet handla 
utan att vara beroende av annat än sin 
tjänsteplikt att biträda all personal, som 
vänder sig till honom för att erhålla 
hjälp och räd. Självfallet måste dock as
sistenten äga rätt att själv, om han fin
ner en rådsökandes önskemål uppenbar
ligen oskäliga, vägra honom hjälp ut
över de tekniska anvisningarna. Varje 
chef torde även vara införstådd med 
denna nödvändiga självständighet för 
assistenten. 

I detta sammanhang bör även påpe
kas önskvärdheten av att den militära 
personalen i första hand vänder sig till 
sitt befäl i de frågor, som tillhöra tjän
sten, men även i personliga angelägen
heter. En av personalvårdens viktigaste 
uppgifter är att hos truppen och de en
skilda soldaterna skapa förtroende för 
chefen och att hos chefen inskärpa an
svaret för underlydande. Den speciella 
befattningshavaren för personalvården 
får under inga förhållanden bli en hin
drande tredje man mellan chefen och 
den underordnade, om det icke är nöd
vändigt för att »var man skall ske rätt». 
Assistenten måste alltid vara medveten 
om att hans uppgift är att tillvarataga 
personalens intressen på de områden, 
där andra befattningshavare på grund 
av bristande tid, kunskaper eller er
farenheter icke kunna göra det. Den mi-
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litära chefen — vare sig han är kompa
nichef eller regementschef — bör dock 
alltid vara den främste personalvårda
ren, även om den speciella personal
vårdens befattningshavare är synner
ligen väl kvalificerad. En förutsättning 
för personalvårdsarbetets bedrivande 
vid förbanden är därför ett intimt och 
fruktbärande samarbete i alla frågor 
mellan det militära befälet och perso
nalvårdspersonalen. 

För att de militära cheferna skola 
kunna taga ledning av och ansvar för 
personalvården är det erforderligt att 
de erhåller utbildning härför. Förslag 
härom avgives i kap. XV. 

Sammanfattningsvis må framhållas 
att förbandschefer skola leda och an

svara för personalvårdsverksamheten, 

att assistenter och personalvårdsoffi
cerare skola vara förbandschefens bi
träden men äga rätt att i rådgivnings-
och vägledningsverksamhet självstän
digt giva den rådsökande den hjälp 
denne önskar och assistenten (motsva
rande) finner lämplig, 

att assistenten (motsv.) icke får hind
ra förtroende och samverkan mellan be
fäl och trupp och 

att militära chefer böra erhålla ut
bildning i personalvård. 
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V I I I . TILL VILKEN PERSONAL VÄNDER 
SIG PERSONALVÅRDEN? 

Från början har personalvården fått 
sin organisation och sina uppgifter fast
ställda under hänsynstagande till de 
värnpliktigas behov och försvarets in
tresse för de värnpliktiga. Senare har 
även annat manskap än de värnpliktiga 
i övrigt kommit att bli föremål för den
na verksamhet. Det fast anställda man
skapet deltager i den frivilliga fritids
undervisningen och kan utnyttja so
cialtjänsten under samma förutsätt
ningar som de värnpliktiga. 

Utvecklingen har medfört, att office
rare och underofficerare då och då ut
nyttja personalvårdens resurser. Det 
kan gälla upplysning i en personlig an
gelägenhet likaväl som deltagande i den 
undervisning eller underhållning, som 
förekommer på fritid. Även civilan-
ställci personal — ehuru i mindre ut
sträckning — berörs numera av militär 
personalvård. 

Den främsta anledningen till att de 
värnpliktiga i första hand blivit före
mål för personalvårdens omsorger tor
de vara, att organisationens resurser 
icke medgivit en vidsträcktare verksam
het. Uppenbarligen måste de värnplik
tiga, vilkas problem direkt samman
hänga med en tvångsvis genomförd 
tjänstgöring och vilka icke ha någon 
särskild intresseorganisation till sitt 
stöd, komma i första rummet. Denna 
personalvårdens ursprungliga inrikt
ning har varit en anledning till svårig

heterna att få personalvården accepte
rad på sina håll inom försvaret. Det må 
dock framhållas, att resurserna inom 
detta arbetsområde i dagens läge icke 
motivera mer än beteckningen man
skapsvård. 

Jämförelser med näringslivets perso
naltjänst blir därför i flera avseenden 
missvisande. Förutsättningen för dess 
utbyggnad har varit, att den i lika grad 
skulle rikta sig till alla personalkatego
rier inom företagen. Betydelsen härav 
har även framhållits av näringslivets 
representanter. 

Det synes vara av största vikt att all 
personal inom försvaret får nytta och 
glädje av en rationell personalvård. 
Denna bör givetvis även i fortsättningen 
direkt inriktas på det militära manska
pets problem men samtidigt kunna er
bjuda befälspersonal liksom civil per
sonal service. Detta synes icke minst 
vara av betydelse för att vinna en kvan
titativt och främst kvalitativt bättre re
krytering av fast anställd personal. För 
den personal, som är fackligt organise
rad, böra dock sådana frågor som äro 
av facklig karaktär undantagas från per
sonalvårdens arbetsuppgifter. 

Försvarets civila tjänstemannaför
bund har i särskilt yttrande anfört föl
jande i denna fråga: 

Förbundet önskar slutligen framhålla, 
att personalvårdsassistenterna vid utbyggd 
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organisation på sätt föreslagits i den inled
ningsvis omnämnda skrivelsen från För
svarets Personalvårdstjänstemannaförening 
ha betydelse även för den kategori tjänste
män, vilkas intressen förbundet företräder. 
Det synes förbundet, som om varje tjänste
man, som har underställd vpl personal, vid 
iråkade konflikter gentemot dessa vid spi
rande irritation borde kunna dels själva 
vända sig till personalvårdsassistenterna, 
dels ock hänvisa underställd personal till 
dessa för klarläggande information. Vidare 
synes dessa tjänstemän, därest behov skulle 
uppstå, kunna utnyttja personalvårdsassi-
stenternas rådgivnings- och upplysnings
verksamhet i frågor, som icke faller inom 
ramen för den fackliga verksamheten. 

En personalvård, som skall betjäna 
all personal inom försvaret, måste ha 
resurser, som äro större än de som er
fordras för att nöjaktigt kunna bedriva 
den nuvarande »manskapsvården». 

Vid bedömande av erforderlig omfatt
ning av personalvårdsorganisationen 
måste hänsyn till personalstyrkan inom 
försvaret tagas. 

En åldersklass värnpliktiga kan be
räknas till omkring 40.000 man. Vid 
jämförelse med näringslivets personal
tjänst bör uppmärksammas att medan 
ett industriföretag i stort sett har sam
ma personal år från år, omsattes den 
värnpliktiga personalen inom krigsmak
ten årligen. Man kan därför icke vid 
beräkning av försvarets personalvårds-
organisation göra några jämförelser 
med industriföretag eller affärsdrivan
de verk med motsvarande personal
styrka. 

Försvarets befäls-, förvaltnings- och 
arbetarpersonal, varav huvuddelen ut-
göres av underbefäl, underofficerare 
och officerare, omfattade enligt riks-
räkenskapsverkets årsbok mer än 47.000 
män och 7.000 kvinnor under år 1949. 

Sammanlagt redovisas alltså omkring 
95.000 personer under IV. huvudtiteln, 
vilket utgör närmare halva antalet av 
alla statsanställda. Endast för en min
dre del av försvarets personal finnes 
en särskild kuratorsverksamhet ordnad. 
Så är förhållandet inom bl. a. vissa av-
försvarets industriella anläggningar. En 
annan mindre del av de statsanställda 
ha sina tjänstgöringsförhållanden så 
ordnade att de knappast kunna utnyttja 
en särskild personalvård. Detta gäller 
bl. a. personalen i de centrala verken. 
Att personalvården inom försvaret kan 
få till uppgift att betjäna omkring 80.000 
personer, synes dock vara ett rimligt 
antagande. 

Förutom de speciella förhållanden, 
som ovan nämnts i fråga om de värn
pliktiga i tjänst, måste beaktas, att mili
tär personalvård även bör rikta sig till 
värnpliktiga, som icke äro i tjänst. 
Dessa ställas ofta inför svårigheter, som 
äga samband med militärtjänstgöringen. 
Sådana svårigheter aktualiseras i sam
band med repetitions- och efterutbild-
ningsövningar, befäls- och specialut
bildning, frivillig befälsutbildning m. 
m. Antalet hjälpbehövande ur denna 
kategori är mycket svårbestämt. Det 
torde i alla fall röra sig om ett bety
dande antal, måhända överstigande det 
antal, som är i militärtjänst. 

Slutligen erinras om att försvarets 
personalvård har väsentliga uppgifter i 
fråga om anhöriga till främst de värn
pliktiga. Sammanfattningsvis må fram
hållas, att försvarets personalvård skall 
vara riktad till all personal, som är 
knuten till försvaret, och att dess om
sorg skall gälla även dem, som äro be
roende av denna personal. Huvudin
tresset måste dock alltjämt vara ägnat 
de värnpliktiga. 
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IX. VAD BÖR VERKSAMHETEN KALLAS? 

I den redogörelse, som hittills läm
nats, har verksamheten kallats vid sitt 
nuvarande namn, personalvård. Anled
ningen härtill är att de framförda syn
punkterna framför allt ha knutits an 
till nuvarande förhållanden. Det finnes 
emellertid skäl, som tala för en annan 
beteckning. 

Först och främst må framhållas, att 
beteckningen »personalvård» icke är av 
gammalt datum utan började användas 
som officiell beteckning så sent som un
der beredskapstiden. Tidigare hade fö
rekommit uttryck som andlig vård, mi
litär socialvård och soldatvård. 

I alla dessa sammanhang har ordet 
»vård» varit bestående. Det torde dock 
icke råda något tvivel om att denna be
teckning varit en bidragande orsak till 
jämförelser från chefer och andras si
da med »dalt» eller andra nedsättande 
och för verksamheten skadliga uttryck. 
Vård-begreppet har även stundom bland 
dom, som göres till föremål för verk
samheten, fått en förnedrande biklang. 
Detta förhållande har sin motsvarighet 
i vissa människors reaktion gentemot 
begreppet fattigvård och vissa andra 
former av socialpolitisk verksamhet, 
undantagandes sjukvården. 

Vad ovan anförts har även lett till 
att begreppet »personalvård» inom fö
retag m. m. undan för undan ersättas 
av andra uttryck. Något enhetligt namn 
har ännu icke funnits t. ex. inom indu
strivärlden, men uttryck med personal-
och social- som prefix äro de vanligast 
förekommande. Inom de flesta företag 

användes ordet »personaltjänst» som 
närmast motsvarighet till den militära 
personalvården. Sveriges Industriför
bunds arbetsledareinstitut, som bl. a. 
handhar utbildningen för denna verk
samhet, använder ordet »personalad
ministration», vilket uttryck emellertid 
täcker någonting mer än vad den mili
tära personalvården gör. Civilförsvars
styrelsen m. fl. l iknande organ liksom 
en del företag kallar verksamheten »so
cialtjänst» men inbegriper däri i all
mänhet icke en del arbetsuppgifter, 
som åvila personalvården inom försva
ret. 

Genom att en ny organisation och 
nya riktlinjer skapas kan man antaga, 
alt denna verksamhet skall bli avsevärt 
effektivare och rationellare än vad som 
f. n. är fallet. Den bör kunna tjäna det 
militära utbildningsarbetet och de en
skildas och samhällets intressen i långt 
större utsträckning än hittills. Det sy
nes därför finnas anledning att även 
markera denna skillnad genom infö
rande av i viss mån nya begrepp. 

Av dessa anledningar bör övervägas 
att ändra beteckningen »personalvård» 
till »personaltjänst». 

Detta ord har använts vid några till
fällen inom försvaret i fråga om per
sonalredovisning och -registrering m.m. 
men täcker egentligen ett arbetsområde 
som bättre motsvaras av personalvårds-
verksamheten, sådan den redovisas i 
kap. VI. Vissa missförstånd kunna upp
stå under en övergångstid. Sålunda 
kunna förväxlingar uppstå med perso-
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naldetaljer (motsvarande) inom för
banden. Häremot kan dock invändas, 
att samma förväxlingar äga rum även 
med nuvarande beteckning »personal
vård». Om dessa helt skola kunna und
vikas, böra de nuvarande personalde
taljerna i fortsättningen kallas registre
ringsdetaljer el. dyl. 

Eventuella missförstånd under någon 
tid framåt torde dock icke bli av den 
storleksordning eller av den allvarliga 
natur att ovan föreslagna ändring i 
fråga om personalvårdsbegreppet icke 
skulle kunna komma till stånd. 

I denna utredning användes — för 
undvikande av två beteckningar på 
samma sak — genomgående uttrycket 
»personalvård» utom i vissa namnför
slag. 

Icke heller uttrycket militär social
vård täcker den sociala verksamhet, 
som bedrives inom försvaret. Social
vård är sålunda numera ett samlings
ord för begränsade delar av socialpo
litiken, medan den militära socialvår
den i vissa fall går långt över social
politikens gränser. 

Den militära socialvården, förströel
severksamheten inbegripen, motsvaras i 
USA och England närmast av »welfare», 
i Norge och Danmark »velferd». Men 
ordet »välfärd» torde av flera skäl icke 
kunna användas i detta sammanhang i 
Sverige. Därför föreslås att uttrycket 
socialvård utbytes mot »socialtjänst», 
som bäst torde motsvara arbetsuppgif
terna på detta område och även redan 
vid flera tillfällen användes. 

övriga verksamhetsområden (själa
vård, bildnings- och upplysningsverk
samhet etc.) torde kunna bibehålla sina 
beteckningar. 

I anslutning till ovannämnda än
dringsförslag föreslås, att blivande be
fattningshavare inom personalvården 
kallas personalkonsulenter, personalas

sistenter och personalofficerare. Kon
sulenttiteln motsvarar avsevärt bättre 
än assistenttiteln de arbetsuppgifter 
och den ställning, som en sådan befatt
ningshavare bör ha. Det torde nämligen 
vara praktiskt taget omöjligt att vara 
assistent till all personal inom ett eller 
flera förband och till utomstående som 
söker upplysningar eller hjälp. Assi
stenttiteln säger icke heller någonting 
om vederbörandes faktiska arbetsupp
gifter. Det förutsattes icke att denna 
befattningshavare skall vara beslutande 
— annat än möjligen i enstaka undan
tagsfall. I stället skall han vara den, 
som var och en skall kunna konsultera. 
Han är konsulent. Genom denna namn
förändring vinnes även överensstäm
melse med benämningen på flertalet 
befattningshavare inom den civila per
sonaltjänsten. 

Assistenttiteln avses för de befatt
ningshavare, som skola biträda perso
nalkonsulenter eller personalofficerare. 

Titeln personalofficer användes stun
dom på den officer, som är chef för 
personaldetaljen (motsvarande) och 
alltså handlägger personalredovisnings
frågor o. dyl. I överensstämmelse med 
vad ovan sagts, synes titeln i viss mån 
missvisande som beteckning på dessa 
befattningshavare och föreslås i stället 
bli använd för de befattningshavare, 
som motsvara nuvarande personalvårds
officerare. 

Ehuru benämningsfrågan kan synas 
tämligen betydelselös, är det dock av 
väsentligt värde att benämningarna icke 
äro missvisande. För det framtida ar
betet inom denna verksamhet är det av 
avgörande betydelse att samordna be
greppen med motsvarande inom övrigt 
l iknande områden av samhällsliv och 
att sådana begrepp komma att använ
das, som bäst upplysa om arbetsupp
gifterna. 
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X. PERSONALKONSULENTER OCH 
-ASSISTENTER 

Behov 
De arbetsuppgifter, som enligt över

sikten i kap. VI böra ankomma på per
sonalvården, och omfattningen av den 
personal, som enligt redogörelsen i kap. 
VIII bör kunna utnyttja personalvår
den, kräva ökad tillgång på sakkunnig 
personal. 

Som en norm har man i olika sam
manhang räknat med en heltidsanställd 
befattningshavare vid varje förband. 
Överbefälhavaren har i yttrande över 
1945 års försvarskommittés förslag an
slutit sig till denna norm, varvid han 
dock av kostnadsskäl funnit vissa in
skränkningar nödvändiga och i sådant 
hänseende anfört: 

Införande av heltidsbefattningar för assi
stenter vid samtliga förband hade varit att 
föredraga. Men då kostnaderna böra hållas 
nere och tveksamhet råder, om heltidsan
ställd assistent vid mindre förband kan få 
full sysselsättning, kunna i regel heltids-
befattningarna inskränkas till sådana gar
nisonsorter, där två eller flera förband äro 
förlagda. 

Detta uttalande anse vi oss i huvud
sak kunna följa, även om sedan dess en 
väsentlig utökning av arbetsuppgifter 
torde ha ägt rum. Vi anse, att en hel
tidsanställd befattningshavare erford
ras vid varje förband, men finna oss 
med hänsyn till de ekonomiska konse
kvenserna böra föreslå en mindre orga
nisation. 

Vid en jämförelse såväl med företag 
inom landet, som bedriva god personal

politik, som med försvarsorganisationer 
i utlandet kommer det svenska försva
rets nuvarande personalvårdsorganisa
tion att vara väsentligt underlägsen. 
Trots att vissa verksamhetsområden, i 
första hand socialtjänsten, i andra län
ders krigsmakt icke alltid uppnått den 
standard, som bl. a. svensk militär tra
dition och modern socialpolitik skapat, 
äro de organisatoriska förutsättning
arna avsevärt mer gynnsamma än våra. 
En relativt noggrann jämförelse har 
kunnat göras med de norska förhållan
dena. Trots att Norge av kända skäl haft 
mycket större svårigheter — både per
sonellt, materiellt och ekonomiskt sett 
— än Sverige när det gäller uppbyggan
de av en försvarsorganisation, är dess 
motsvarighet till vår nuvarande perso-
nalvårdsorganisation avsevärt större än 
vår. Förhållanden även i ett flertal an
dra länder, som deltagit i det senaste 
världskriget, tyda på att krigserfaren
heten givit insikter om värdet av en ef
fektiv och rationell personalvård. 

Heltidsanställda befattningshavare vid 
regementen och motsvarande förband 

Skälen för att behov föreligger av 
minst en heltidstjänstgörande befatt
ningshavare vid varje självständigt för
band må sammanfattningsvis i korthet 
angivas: 

a) Arbetsuppgifterna äro av sådan 
omfattning att minst en befattnings
havares hela tid åtgår (jämför kap. VI) . 
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b) Arbetsuppgifterna - åtminstone 
flera av dem — kräva personal med sär
skild fackutbildning och erfarenhet. 
Specialisten är nödvändig. 

c) Arbetsuppgifterna äro av den be
tydelse, att de måste handläggas med 
omsorg och skicklighet för att icke re
sultatet skall bli till skada för den en
skilde, försvaret eller samhället. 

d) Krigserfarenheterna liksom andra 
erfarenheter från utlandet visa på stora 
uppgifter — även av fredsmässig karak
tär — som måste tillgodoses. 

e) Samtliga regementschefer och mot
svarande chefer — åttiofem — ha ut
talat sig om huruvida hel- eller deltids
anställd personalvårdsassistent är att 
föredraga. Besultatet har i procenttal 
blivit följande: 

för heltidsanställd assistent uttala sig 
57%, 

för deltidsanställd assistent uttala sig 
3 5 % , 

för andra alternativ uttala sig 8 %. 
Man bör vid bedömningen av dessa 

uppgifter komma ihåg att de flesta för
bandschefer i begreppet personalvård 
ha inrymt något skiftande arbetsområ
den och i förhållande till översikten i 
kap. VI ett mindre antal arbetsområden. 
Samtliga de chefer, som f. n. ha erfaren
het av heltidsassistent, önska en sådan 
för framtiden. Därutöver önska flera av 
de chefer, som nu endast ha tillgång till 
deltidsassistenter, vilkas arbete de i och 
för sig uppskatta högt, heltidsanställda 
befattningshavare. 

f) Den heltidsanställde konsulenten 
befinner sig på förbandet under tjänste
tid. Han får den kontakt med förban
dets övriga befattningshavare, som är 
absolut nödvändig för arbetet. Endast 
härigenom har han möjlighet att vinna 
den personalkännedom, som är ett hu
vudvillkor för personalvårdens bedri
vande. Han är tillgänglig och kan ome

delbart ingripa för att lösa akuta fall. 
När snabb handläggning är nödvändig, 
kan sådan ske. 

h) Genom heltidsanställning undvi-
kes den intressekollision, som i allmän
het måste uppstå mellan en deltids
tjänstgörande befattningshavares hu
vudsakliga arbete och hans bisyssla som 
assistent. F. n. måste den deltidsanställ
de assistenten i första hand taga hän
syn till sin huvudsysselsättning. 

i) Vid så gott som alla förband råder 
f. n. brist på befäl. Officerare, underof
ficerare och underbefäl ha en stor ar
betsbörda, om de på ett tillfredsställan
de sätt skola kunna sköta sina utbild
nings- och andra uppgifter. Möjligheten 
att kunna överlåta en del arbetsuppgif
ter, som måste lösas men icke direkt ha 
med utbildningsarbetet att göra, till en 
specialist inom förbandet, bör därför 
innebära en rationalisering och bespa
ring. 

j) En stor del av personalvården 
måste kunna bedrivas inom de mindre 
enheterna av ett truppförband. Detta 
medhinner icke en tjänsteman, som be
söker förbandet högst 5—10 timmar i 
veckan. 

k) F. n. måste många personalvårds
frågor lösas med en snabbhet och ytlig
het, som inverkar menligt på resultatet. 
Endast en heltidsanställd befattnings
havare, som tjänstgör inom ett förband, 
torde ha möjlighet att tränga på djupet 
och göra erforderliga grundliga under
sökningar i fråga om ett för den en
skilde eller förbandet viktigt ärende. 

1) Vid en organisation med deltids
tjänstgörande assistenter förloras myc
ket av den kontinuitet, som är en av för
utsättningarna för framgång med arbe
tet inom personalvården. Bl. a. måste 
assistenten hinna följa utvecklingen 
inom de områden, han företräder. Icke 
minst den rutin, som en heltidsanställd 
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assistent förvärvar, är av stort värde 
för tjänsten. 

m) En civil deltidsassistent kan icke 
få den erfarenhet om militära förhållan
den, som bör anses nödvändig. En be
fattningshavare inom personalvården 
måste kunna »leva med» i den militära 
miljön och känna förbandets »anda». 
Samhörighetskänslan är av största be
tydelse. 

Även om arbetsuppgifternas omfatt
ning och värde i och för sig är tillräck
liga anledningar till ett genomförande 
av en organisation med heltidsanställda 
befattningshavare, synes dock även öv
riga angivna skäl böra beaktas. Alla 
dessa och ytterligare några synpunkter 
ha framförts av förbandschefer och be
styrkts av erfarenheter i den centrala 
personalvårdsledningen, hos nuvarande 
personalvårdsofficerare och personal
vårdsassistenter, i ungdoms- och intres
seorganisationer samt ha framkommit 
vid jämförelser med utländska förhål
landen. 

Deltidsanställda befattningshavare vid 
regementen och motsvarande förband 

Vissa fördelar ha anförts i fråga om 
en organisation med deltidstjänstgöran
de assistenter. 

a) Denna organisation medför min
dre kostnader än en utbyggd. Detta skäl 
är framför allt med hänsyn till nu
varande statsfinansiella läge mycket be
tydelsefullt. En tillräcklig förstärkning 
av personalvårdsorganisationen torde 
dock i och för sig innebära sådana för
delar i fråga om den militära perso
nalens tjänstgöringsvillighet och för
måga samt den allmänna försvarsin
ställningen, att en utbyggd organisation, 
effektivt och rationellt utnyttjad, kan 
visa sig även ekonomiskt lönande. Jäm
förelser i fråga om detta förhållande 

kunna göras med näringslivets strävan 
att bygga upp sin personalvårdsorgani
sation, en strävan, som i väsentlig mån 
torde vara föranledd av ekonomiska be
räkningar. 

Jämförelser med liknande utländska 
förhållanden visa även att det svenska 
försvaret i detta avseende har en avse
värt sämre organisation. Som exempel 
kan nämnas att kostnaderna för under
visnings- och velferdspersonalen i Nor
ge med stöd av uppgifter från norskt 
håll f. n. torde kunna uppskattas vara 
mer än fem gånger så stora, om kostna
derna ställas i relation till de båda län
dernas samlade försvarsutgifter under 
fredsförhållanden. Ändå uppgives den 
norska organisationen i vissa avseenden 
vara otillräcklig i förhållande till be
hovet. 

Belgien, vilket i fråga om invånaran
tal och försvarsorganisationens omfatt
ning torde kunna jämföras med Sverige, 
har även en personalvårdsorganisation, 
som är avsevärt större än den nuvaran
de svenska. Om vissa befattningshavare 
frånräknas, som icke har någon motsva
righet hos oss, kommer det belgiska 
centralorganet att ha en ungefär tio 
gånger så stor personalstyrka som det 
svenska. Skillnaden är i det närmaste 
lika stor vid en jämförelse av de sven
ska och belgiska förbandens personal
vårdspersonal. 

De organisationsformer, som före
komma i t. ex. Förenta staternas och 
Englands stridskrafter, kunna knappast 
jämföras med vår. Anledningen härtill 
är — utöver skillnaden ifråga om krigs
maktens storlek och de ekonomiska re
surserna — den väsentliga skillnaden i 
inställning till social verksamhet och 
utformningen av det personalvårdande 
arbetet. I dessa länder ha de frivilliga 
organisationernas insatser avsevärt 
större omfattning än i Sverige. Till 
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detta kommer kyrkosamfundens starka 
förankring i medborgarnas medvetande, 
som resulterat i en mycket omfattande 
organisation av fältpräster. En jämförel
se med dessa andra länders förhållan
den torde emellertid giva ungefär sam
ma resultat som ovan nämnts i fråga om 
Norge och Belgien. 

Trots detta synes varken möjligt eller 
lämpligt att f. n. i det svenska försvaret 
införa en personalvårdsorganisation av 
motsvarande storleksordning. Hänsyn 
måste tagas till såväl det ekonomiska 
läget som önskvärdheten av att förvärva 
erfarenheter om verksamheten i en ny 
form. 

b) Systemet med deltidsanställd per
sonal anses innebära ökad kontakt med 
den civila delen av samhället. Sådan 
kontakt skapas dock huvudsakligen un
der en medborgares fritid. Eftersom en 
deltidsassistent f. n. har sitt vanliga för
värvsarbete på dagarna och måste an
vända sin fritid till arbetet inom det mi
litära förbandet, borde han egentligen 
komma i sämre läge än den heltidsan
ställde, när det gäller att på fritid leva 
med i civil miljö. 

Härtill kommer vad redan förut sagts, 
att kontakten med den militära miljön 
måste vara särskilt viktig för personal
vårdspersonalen. Detta erbjuder ofta 
stora svårigheter för en deltidsanställd 
assistent. 

c) En deltidsanställd person är lät
tare att utbyta vid visad olämplighet. 
Denna synpunkt är otvivelaktigt riktig 
men torde varken kunna användas på 
detta eller andra områden inom sam
hället, där denna möjlighet vore önskad. 
Skall man kunna erhålla en tillräckligt 
kvalificerad och lämplig befattnings
havare, måste en viss säkerhet erbjudas. 
Möjligheten att entlediga olämpliga tjän
stemän bör dock stå öppen under en 
prövotid och har beaktats i förslaget. 

d) Från ett förband har anförts att 
befälspersonalen kan känna sig »av
kopplad» från personalvården, om hel
tidsanställd befattningshavare finnes 
för denna verksamhet. Givetvis måste 
garanti skapas för att så icke blir 
fallet. En säkerhet ligger i att antalet 
arbetsuppgifter äro så många, att en 
personalkonsulent icke kan lösa dem 
alla utan en avsevärd insats från befä
lets sida. En annan säkerhet är att kon
sulenten endast är en rådgivande be
fattningshavare och att de avgörande 
besluten i de allra flesta fall skola fattas 
av den militära chefen. Dessutom kunna 
bestämmelser om befälets medverkan 
införas i vederbörliga instruktioner. 

Andra skäl för deltidsanställda befatt
ningshavare ha även framförts från en
staka förband. Ett förslag från ett för
band om flera deltidsassistenter vid för
bandet, representerande olika intresse-
och kunskapsområden, irinebär må
hända vissa fördelar. Samtidigt bli 
emellertid flera av de krav, som fram
förts i kap. X: 2, icke tillgodosedda. 
Förslaget synes därför icke böra genom
föras, eftersom det icke heller innebär 
några ekonomiska fördelar. I viss mån 
samma skäl tala mot två förbands
chefers förslag om halvtidsanställda be
fattningshavare. Men framför allt kan an
föras mot det förslaget, att ytterst få be
fattningshavare ha sitt arbete så ordnat 
att de vid sidan av sitt ordinarie arbete 
kunna åtaga sig en halvdagstjänst. Ur
valet måste därför bli synnerligen be
gränsat, i huvudsak till de personer, 
som icke ha annan fast anställning. 

Antalet befattningshavare 

Behov av en heltidstjänstgörande be
fattningshavare för personalvården vid 
varje självständigt förband har enligt 
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vad ovan sagts bedömts föreligga. Detta 
innebär omkring åttiofem befattnings
havare vid förbanden, vartill kommer 
förstärkning av nuvarande centrala or
ganisation. Därutöver erfordras ett an
tal befattningshavare för expeditions
tjänst m. m. 

Som jämförelse må nämnas att vid 
ett besök, som utredningens expert i 
somras gjorde i en norsk förläggning, 
som hade en något större personal
styrka än ett svenskt infanteriregemen
tes, omhänderhades personalvården 
(undervisning och velferd) av fyra ut
bildade befattningshavare, varav en 
med löjtnants-, en med fänriks- och 
två med sergeantslöner. Dessutom 
tjänstgjorde hos dessa två biträden med 
manskapslön. Såvitt man kunde bedöma, 
hade alla dessa full sysselsättning. Detta 
bestyrktes även av vederbörande mili
tära chefer. 

Liknande erfarenheter om behovet 
kunna även anföras från de svenska för
band, som ha en utvecklad personal
vård. De heltidsanställda personal
vårdsassistenter, som f. n. tjänstgöra 
vid flera förband samtidigt, ha en ar
betsbörda, som icke rimligen borde 
kunna åläggas en befattningshavare. I 
dagens läge kunna icke nuvarande ar
betsuppgifter anses bli tillfredsställande 
skötta. Än mindre kunna de nya arbets
uppgifter, som oavbrutet tillföras perso
nalvården, bli omhändertagna. Ansvaret 
härför kan i allmänhet icke — som rätt 
ofta är fallet — läggas på förbands
cheferna utan måste läggas på de orga
nisatoriska förhållandena. 

Nödvändigheten av stark återhållsam
het när det gäller nya statsutgifter för
anleder oss att lägga fram ett organisa
tionsförslag, som med minsta möjliga 
kostnader ändå kan ha en godtagbar ef
fektivitet. Detta förslag innebär vissa 
avsteg från den förut anförda principen 

att en heltidsanställd assistent borde 
finnas anställd vid varje förband. Detta 
förutsattes dock kunna ske genom att 
vissa arbetskrävande uppgifter koncen
treras till ett centralt organ och fyra 
distriktsorgan, att vissa befattningsha
vare bli gemensamma för två eller flera 
förband och att en officer på stat vid 
varje förband i egenskap av personalof
ficer utnyttjas mer än för närvarande 
är fallet. 

a) Den centrala organisationen be
handlas närmare i kap. XVI. En väsent
lig förstärkning av nuvarande centrala 
organ är erforderlig i dagens läge och 
blir än mer nödvändig, om önskemålen 
om en effektiv personalvård skola kun
na tillgodoses. 

b) I tidigare utredningar, bl. a. av 
1945 års militärutredning, ha ifrågasatts 
införande av särskilda personalvårdsas
sistenter vid militärbefälsstaberna. Lik
nande förslag ha avgivits av överbefäl
havaren. Dessa assistenter skulle jämväl 
svara för tjänsten vid ett eller flera för
band på samma ort, där militärbefäls-
stab är förlagd. Förslaget har genom
förts i begränsad omfattning vid III., 
IV. och VI. militärbefälsstaberna. 

Skäl tala för att högre militära staber 
få rådgivande organ i personalvårds
frågor till sitt förfogande. Detta synes 
böra gälla icke blott inom armén utan 
även inom marinen och flygvapnet. 
För försvarsgrensstaberna bör dock det 
centrala personalvårdsorganet utöva 
denna uppgift och några särskilda be
fattningshavare inom armé-, marin- och 
flygstaberna torde icke erfordras för 
detta ändamål. 

För att skapa sådana rådgivande or
gan, som ovan nämnts, och giva erfor
derligt stöd åt personalvården vid för
band, där endast begränsade resurser 
stå till förfogande, föreslås upprättande 
av fyra personalvårdsdistrikt. Eftersom 

77 



personalvården bör och kan vara i stort 
sett lika inom de olika försvarsgrenarna 
(icke heller de särskilda förhållanden, 
som gälla ombord på fartyg, böra röna 
inverkan härav) , synes intet hinder 
föreligga för att distrikten omfatta för
band, skolor och andra enheter ur alla 
försvarsgrenar. 

För tjänsten i varje distrikt bör svara 
en förste personalkonsulent, som till sitt 
förfogande har ett kanslibiträde. En av 
hans viktigaste uppgifter bör vara att 
tjänstgöra som rådgivande i personal
vårdsfrågor till militärbefälhavare, ma-
rindistriktschefer och eskaderchefer 
samt till försvarsområdesbefälhavare 
och andra chefer för ständigt eller till
fälligt förlagda militära enheter, som 
icke ha särskilda befattningshavare för 
denna verksamhet. Vidare skall han 
vara den närmaste facklige chefen för 
övrig personal i personalvårdstjänst 
inom distriktet och kontrollera att deras 
verksamhet äger rum i överensstämmel
se med gällande bestämmelser. Han skall 
uppgöra förslag om tilldelning av medel, 
lämna råd och hjälp till förbandens per
sonal, ordna turnéer, lokala kurser och 
konferenser m. m., hålla nära kontakt 
med civila myndigheter och organisa
tioner inom distriktet samt avgiva ytt
randen om personalen i personalvården 
m. m. Till hans uppgifter bör även höra 
att handhava krigsplacering på perso
nalvårdens område, bl. a. i fråga om so
cialtjänsten i samverkan med det lokala 
civilförsvaret. Särskild uppmärksamhet 
skall han ägna de mindre förbanden, 
som icke ha heltidstjänstgörande perso
nalvårdspersonal, och hjälpa dem i 
deras verksamhet. 

Motsvarande organisation är införd i 
Norge och har fungerat väl. En skillnad 
i förhållande till föreliggande förslag är 
att i de norska distriktsstaberna finnas 
flera befattningshavare, nämligen en 

för vardera velferd, undervisning och 
själavård samt två assistenter för kon-
torshjälp. Dessa befattningshavare äro 
mer än väl sysselsatta. I Sverige synes 
det dock f. n. vara tillräckligt att före
slå en konsulent och ett kanslibiträde 
i varje distrikt. 

Personalvårdsdistrikten föreslås bli : 
Syddistriktet med förläggning för kon

sulenten i Kristianstad och omfattande 
ett område, motsvarande I. militärom
rådet, Sydkustens och Öresunds marin
distrikt samt Södra flygbasområdet. 

Östdistriktet med förläggning för kon
sulenten i Stockholm och omfattande ett 
område, motsvarande IV. och VII. mili
tärområdena, Ostkustens och Gotlands 
marindistr ikt samt Östra flygbasom
rådet. 

Västdislriktet med förläggning för 
konsulenten i Göteborg, omfattande ett 
område, motsvarande III. och V. mili
tärområdena, Västkustens marindistrikt 
och Västra flygbasområdet. 

Norddistriktet med förläggningsort 
för konsulenten i Boden, omfattande ett 
område, motsvarande II. och VI. mili
tärområdena, Norrlandskustens marin
distrikt och Norra samt Övre Norrlands 
flygbasområden. 

Inom utredningen har övervägts att 
även inrätta ett distrikt, motsvarande 
II . militärområdet m. m., men detta har 
tills vidare icke ansetts erforderligt. För 
den händelse förändringar i den mili
tärterritoriella organisationen skulle 
komma att beslutas, som beröra denna 
distriktsindelning, synes detta system 
väl kunna inpassas i en ny organisation. 
Någon anledning att av dessa skäl av
vakta eventuella förändringar anse vi 
därför icke föreligga. 

Sammanlagt erfordras alltså fyra 1. 
personalkonsulenter, vilka föreslås pla
cerade i lönegrad Ca 27. 
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c) förslag om befattningar vid rege
menten motsvarande förband återfinnas 
nedan. Skälen för lönesättning m. m. 
återfinnas i en senare del av detta ka
pitel. Följande principer ha följts: 

1. I garnisonsorter med två förband 
placeras med två undantag en personal
konsulent i lönegrad Ce 22. Detta före
slås för Kristianstad, Hässleholm, Ek
sjö, Visby, Uppsala, Karlsborg, Halm
stad, Sollefteå och Umeå, sammanlagt 
nio konsulenter. 

2. I vissa garnisonsorter med fler än 
två förband placeras förutom en perso
nalkonsulent i lönegrad Ce 24 även en 
personalassistent i lönegrad Cg 17. Detta 
föreslås för Linköping, Göteborg, Sköv
de, Östersund och Boden, sammanlagt 
fem konsulenter och fem assistenter. 
För Göteborg föreslås dessutom även en 
deltidsanställd assistent. 

3. Med hänsyn till det stora antalet 
förband inom Stockholms garnison 
måste en särskild organisation anses er
forderlig inom denna garnison. Denna 
bör bestå av två konsulenter, en i löne
grad Ce 24 och en i lönegrad Ce 22 .samt 
tre assistenter i lönegrad Cg 17. Dess
utom erfordras tre deltidstjänstgörande 
assistenter. 

4. De speciella förhållandena i Karls
krona motivera två konsulenter i löne
grad Ce 22 respektive Ce 19. 

5. Vid samtliga infanteriregementen 
och förband av motsvarande storlek, 
som icke äro belägna på förut angivna 
orter, föreslås inrättande av personal
konsulentbefattningar i lönegrad Ce 19. 
Samma befattningar föreslås på två 
orter med vardera två förband, vilka 
dock icke äro av samma storleksord
ning som de under punkt 1 ovan angiv
na. Sådana konsulenter skola alltså 
tjänstgöra i Ystad-Bevinge, Växjö, Jön
köping, Norrtälje (f. n. för Lv 3 i Stock

holm), Vaxholm, Västerås (F 1 och 
Flygvapnets centrala skolor), Borås, 
Uddevalla, Karlstad, Falun, Örebro, 
Gävle och Luleå (Lv 7 och F 21). Samt
liga konsulenter (assistenter) vid infan
teriregementen samt vid P 3 och P 4 
förutsättas samtidigt i viss mån vara 
knutna till motsvarande inskrivnings
områden, närmast med tanke på deras 
medverkan vid inskrivningsförrättning
arna. Sammanlagt erfordras tretton kon
sulenter i lönegrad Ce 19. 

6. Vid övriga förband förutsättas sär
skilda personalofficerare, som även ha 
andra tjänsteåligganden, svara för sam
ma arbetsuppgifter som ovan nämnda 
konsulenter. Närmare förslag härom 
återfinnes i kap. XI. Vid dessa förband 
förutsättas deltidsanställda personalas
sistenter liksom nu skola tjänstgöra, 
dock med ett arvode om 2.200 kronor 
för år. För assistenterna vid artilleri-
och luftvärnsskjutskolan beräknas års
arvodena utgöra 1.000 kronor. Samman
lagt föreslås tjugoen sådana assistenter, 
varav nitton med 2.200 kronor och två 
med 1.000 kronor om året. 

Som framgår av ovannämnda förslag 
ha konsulenter och heltidsanställda as
sistenter icke hänförts till vissa angivna 
förband utan endast till viss garnisons
ort med tjänstgöringsskyldighet vid 
samtliga förband inom orten. Trots de 
olägenheter, som härigenom kunna upp
stå och vilka även anförts av flera för
bandschefer, måste de ekonomiska syn
punkterna i detta fall bliva avgörande. 
Närmare synpunkter på och förslag om 
deras tjänstgöringsförhållanden återfin
nas i kap. X och XIII. 

Sammanfattningsvis kommer perso
nalvårdsorganisationen utom det cen
trala organet att få följande utseende. 
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Orter 

Syddistriktet 
Krist ianstad 
Ystad-Bevinge 
Malmö 
Hälsingborg 
Hässleholm 
Växjö 
Eksjö 
Jönköping 
Karlskrona 
Ljungbyhed 
Barkåkra 
Kalmar 
Kallinge 
Östdistriktet 
Stockholm 

Norrtälje 
Uppsala 
Enköping 
Strängnäs 
Linköping 
Vaxholm 
Västerås 
Nyköping 
Norrköping 
Bosersberg 
Väddö 
Visby 
Fårösund 
Väsldistriktet 
Skövde 
Karlsborg 
Borås 
Halmstad 
Uddevalla 
Göteborg 
Såtenäs 
Karlstad 
Falun 
Örebro 
Kris t inehamn 
Nora 
Villingsberg 
Norddistriktet 
Östersund 
Gävle 
Sollefteå 
Sundsvall 
Härnösand 
Söderhamn 
Boden 
Luleå 
Umeå 
Kiruna 

Konsulenter 

Ca 27 

1 

1 

1 

1 

4 

Ce 24 Ce 22 Ce 19 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 
1 Se hä rom kap. XI 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

14 

Assis
tenter 

Cg 17 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

Office
ra re 1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

l 
1 
1 

1 

21 

II 

2 
1 

2 
1 
2 
1 
2 

15 

1 
4 

4 
1 
2 

2 

4 
2 
1 
2 
1 
5 

1 
1 
1 

3 
1 
2 

5 
2 
2 
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Assistent 
med 

arvode 

2 200 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

3 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

23 

1 000 

1 

1 

2 

Förband 

I 6, A 3 
I 7 
L v 4 
K 2 
P 2 , T 4 
I 11 
I 12, Ing 2 
A 6 
ÖSK, KA 2 
F 5 
F10 
F 12 
F17 

I I , K l , Ss, A l , I n g l , S 
ÖSS, F 2, F 8, F 18, KS, 
KS. Tyg S, Sign S m. m. 
L v 3 
I 8, AUS, FL, F 16, F 20 
P l 
P 3 
I 4, Lv 2, T I , F 3 
KA 1 
F 1, FCS 
F i l 
F 1 3 
Inf SS 
LvSS 
I 18, A 7 m. m. 
KA 3 

K 3, P 4, T 2, S 1 Sk 
Lv 1, F 6 
I 15 
I 16, F 1 4 
I 17 
A 2, Lv 6, ÖSG, KA 4, F 9 
F 7 
I 2 
I 13 
13 
A9 
T 2 N 
ArtSS 

15, A 4, F 4 
114 
I 21, T 3 
Lv 5 
K A 4 H 
F 1 5 
I 19, A 5, A 8, Ing 3, S 1 B 
Lv 7, F 21 
l 20, K 4 
JS 
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En jämförelse mellan detta och vissa 
tidigare förslag återfinnas i bilaga 2. 

Praktisk utbildning 
Icke svarat 

57 % 
2 0 % 

Kvalifikationer 

Försvarets personalvårdstjänsteman
naförening, som under utredningens 
gång anmodats inkomma med synpunk
ter bl. a. på de kvalifikationer, som böra 
ställas på en personalkonsulent eller 
personalassistent, har i skrivelse den 5 
juli 1950 anfört följande: 

Med hänsyn till de mångskiftande arbets
uppgifter, som åvilar en personalvårdsassi
stent, måste en allsidig utbildning och 
praktisk erfarenhet eftersträvas. Av denna 
anledning torde det icke vara lämpligt att 
utfärda bindande föreskrifter angående as
sistenternas civila utbildning. En allmän
bildning motsvarande kursplanen för folk
högskolan torde dock i allmänhet böra 
eftersträvas. Med hänsyn till de sociala och 
ekonomiska frågornas dominans torde där
jämte studier vid socialinstitut få anses så
som meriterande, men böra därför icke 
övervärderas i jämförelse med en praktisk 
erfarenhet av social- och folkbildningsar
bete. Det torde nämligen vara obestridligt, 
att det är den praktiska tillämpningen, som 
ytterst är det avgörande, och därvidlag 
torde man inte heller kunna förbise den 
stora betydelse erfarenhet av ideellt, fack
ligt eller politiskt ungdomsarbete innebär. 
En genom praktisk erfarenhet förvärvad 
förmåga att umgås med ungdom bör under
lätta arbetsuppgifterna för assistenten och 
därigenom även vara ägnat att befrämja 
personalvården. 

Samtliga regementschefer (motsva
rande) ha besvarat vissa frågor angåen
de personalvårdsassistentens kvalifika
tioner. Besultatet med förbandschefer
nas svar fördelade i procenttal återfin
nas i följande tabeller: 

1. Vilka kvalifikationer böra i första 
hand ställas på en personalvårdsassi
stent? 

Militär utbildning 12 % 
Civil utbildning 11 % 

2. Vilket slag av militär utbildning är 
viktigast? 

Endast första tjänstgöring 15 % 
Befälsutbildning 29 % 
Specialutbildning i personal

vård m. m. 56 % 
(som icke finnes f. n.) 

Icke svarat 0 % 

3. Vilket slag av civil utbildning är 
viktigast? 

Folkhögskola (motsvarande) 8 % 
Studentexamen 11 % 
Socialinstitut (motsvarande) 68 % 
Akademisk examen 7 % 
Icke svarat 6 % 

4. Vilken form av praktisk erfarenhet 
är viktigast? 

inom socialvården 71 % 
» folkbildningen 18 % 
» själavärden 0 % 
» skolväsendet 6 % 

Icke svarat 5 % 

Den praktiska erfarenheten har an
setts vara ojämförligt viktigast. På sam
ma sätt har social utbildning och er
farenhet bedömts nödvändigare från 
militär synpunkt än kunskaper på an
dra områden. Bl. a. må iakttagas, att 
ingen förbandschef ansett erfarenhet 
inom själavården som särskilt betydel
sefull, trots att f. n. flera personalvårds
assistenter äro präster eller ha motsva
rande utbildning. Bl. a. äro sex militär
pastorer samtidigt deltidstjänstgörande 
assistenter. 

Flertalet förbandschefer anse, att vid 
en avvägning mellan olika teoretiska 
kvalifikationer utbildning vid socialin
stitut bör ha företräde framför annan 
utbildning. 

Härutöver kunna nämnas några av de 
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ytterligare egenskaper, som en eller 
flera förbandschefer önska finna hos 
personaltjänstens befattningshavare: 

Lojal inställning till försvaret, frihet 
från politiska syften, ansvarskänsla, 
lättillgänglighet, vederhäftighet, »för
måga att ta folk», förtroendeingivande 
sätt, sunt förstånd, socialt intresse, god 
allmänbildning, praktiskt handlag, män
niskokännedom, initiativrikedom, sam
arbetsförmåga, personlig takt och skick
lighet, god samhällsställning, mogen 
ålder, aktivt deltagande i ungdoms
arbete m. m. m. m. 

I annons om utbildning och anställ
ning av ny personal förutsätter For
svarets undervisnings- og velferds-
korps i Norge att följande krav äro upp
fyllda. 

For undervisningsbefal kreves utdanning 
fra Universitet eller lrererskole, helst med 
övelse i å undervise ungdom, og med kjenn-
skap til frivillig undervisningsarbeid. 

For velferdsbefal kreves sosial interesse, 
god utdanning med öving fra foreningsar-
beid, ungdomsarbeid og organisert fritids-
beskjeftigelse. Egenskaper som energi, til-
takslyst og omgjengelighet er absolut nöd-
vendig. 

Med hänsyn till de synpunkter, som 
inhämtats under utredningen, kan det 
icke anses lämpligt att fastställa vissa 
krav på kvalifikationer av teoretisk och 
praktisk natur, vilka sedan ensartat 
skola kunna följas vid uttagning av per
sonal i personalvårdstjänst. Alltför 
många områden skola helst vara täckta 
av denna personals sakkunskap och er
farenhet för att man skall kunna få så
dana sökande till befattningarna, som 
äga alla dessa kvalifikationer. Som se
nare behandlas i detta kapitel, måste i 
stället en särskild utbildning anordnas 
inom försvaret. 

Från följande krav böra dock icke 
undantag kunna medgivas annat än i 
synnerligen speciella fall: 

a) fullgjord första värnpliktstjänst
göring med goda vitsord, 

b) en teoretisk utbildning, som givit 
vederbörande en god allmänbildning, 

c) erfarenhet av förenings- och ung
domsarbete, 

d) erfarenhet av social verksamhet, 
e) god organisationsförmåga, 
f) en ålder, som vid första anställ

ningen icke bör understiga tjugufem 
och icke överstiga trettiofem år samt 

g) sådana personliga egenskaper som 
energi, intresse för människor, förmåga 
till samarbete och umgänge med alla 
slags människor, initiativrikedom och 
praktiskt handlag. 

En sammanfattning av dessa krav har 
gjorts av en regementschef på följande 
sätt: 

Beträffande militär utbildning är det en
ligt min uppfattning önskvärt att en per
sonalvårdsassistent har fullgod sådan, helst 
första tjänstgöring jämte befälsutbildning 
och helst utbildning vid det vapenslag, där 
han skall tjänstgöra såsom assistent. Det 
blir på det sättet lättare för honom att 
följa och förstå det förbands liv, åt vilket 
han skall ägna sina krafter. 

Beträffande den civila utbildningen och 
erfarenheten är det givet, att denna bör stå 
på ett så högt plan som möjligt och att den 
under alla förhållanden bör vara av den 
arten, att den omfattar utbildning och er
farenhet på det område, som enligt min 
uppfattning är en assistents viktigaste ar
betsfält, nämligen på socialvårdens område. 

Att en assistent dessutom bör äga ett ut
präglat intresse för sina medmänniskor och 
besitta god människokännedom är uppen
bart. Viktigt är också, att han besitter god 
organisationsförmåga. Enligt min mening 
bör en assistent inte vara för ung utan äga 
sådan livserfarenhet, att han med erforder
lig auktoritet kan utöva sin för förbandet 
och dess personal så betydelsefulla verk
samhet. 

Utbildning inom försvaret 

Det synes vara i hög grad nödvändigt 
att personalkonsulenter, personaloffice-
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rare och personalassistenter icke ha 
brister i de elementära kunskaper, som 
lordras av dem i deras tjänst. Eftersom 
alla dessa kunskaper icke kunna erhål
las inom en viss utbildning i det civila 
livet, är det erforderligt att särskilda 
kurser anordnas inom försvaret. Detta 
behov bestyrkes såväl av förbandsche
ferna och den nuvarande personal
vårdspersonalen som av erfarenheter i 
den centrala personalvårdsledningen 
och från andra länder. Som exempel på 
det sistnämnda kan anföras att ingen 
f. n. kan bli undervisnings- eller vel-
ferdspcrsonal i Norge utan att dessför
innan ha genomgått en tremånaders 
kurs med godkända vitsord. Denna kurs 
anses f. ö. böra utökas till att omfatta 
fem månader. 

För att erhålla kvalificerad personal 
föreslås en utbildning inom försvaret, 
anordnad av det centrala organet för 
personalvården. Härigenom kunna vis
se- svårigheter uppstå att omedelbart 
fylla alla vakanser. För att möta dessa 
svårigheter måste minst ett par befatt
ningshavare finnas till förfogande för 
att kunna uppehålla vakanta befatt
ningar. Vidare måste förutsättas, att en 
del personer med goda kvalifikationer 
anställes utan att dessförinnan ha ge
nomgått sådan utbildning. 

De närmare bestämmelserna för ut
bildningsverksamhet böra utfärdas eller 
föreslås av det centrala organet efter 
följande allmänna riktlinjer. 

I. Kurs för blivande heltidsanställda 
personalkonsulenter och assistenter och 
för personalofficerare vid förband, där 
deltidsanställd assistent skall finnas an
ställd. 

a) Kursen har en omfattning av minst 
två månader. 

b) Under kursen sker utbildning i 
försvarets organisation, administration, 

reglementen och instruktioner, inre 
tjänst m. fl. ämnen av mili tär natur. 
Vidare skall undervisning äga rum i so
cialt arbete, social och ekonomisk lag
stiftning, rättsvård, medborgarkunskap, 
förenings- och studieteknik, biblioteks
arbete, informations-, press- och film
tjänst, förströelsearrangemang, yrkes
vägledning, intendentur- och sjukvårds
tjänst, själavård, psykologi och pedago
gik, marketenteriverksamhet, idrott och 
kontaktverksamhet med den civila delen 
av samhällslivet m. m. Det är självfallet 
att undervisningen i alla dessa ämnen 
måste begränsas till det, som är nöd
vändigt för en konsulent eller personal
officer att kunna i sin verksamhet. I 
kursen bör ingå praktiska övningar, vis
ningar och prov. 

c) Elever böra uttagas efter ansökan. 
Militär personal skall ingiva denna an
sökan tjänstevägen. Elev, som är avsedd 
som personalofficer, bör föreslås av 
förbandchefen. Elever, som visa sig 
mindre lämpliga, böra kunna avskiljas 
under kursens gång. I allmänhet måste 
man ha genomgått denna kurs med god
kända vitsord för att kunna ifrågakom-
ma som konsulent eller assistent och 
som personalofficer vid förband, där 
endast deltidsanställd assistent finnes. 
Utbildningen bör vara avslutad innan 
extra ordinarie anställning kommer i 
fråga. Befrielse från deltagande i sådan 
utbildning bör endast komma ifråga för 
dem, som kan visa sig vara i besittning 
av kunskaper, som motsvarar vad som 
meddelas under kursen. Under upp
byggnadsåren måste troligen även vissa 
avsteg göras från kraven på utbildning. 

d) Under kursen böra eleverna er
hålla militär inkvartering och utspis-
ning, sjukvård m. m. Detta synes icke 
blott erforderligt för att nedbringa kost
naderna utan torde även vara lämpligt 
med hänsyn till att de civila eleverna 
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böra lära känna och få leva i den mili
tära miljön. Militär personal liksom 
även andra statstjänstemän bibehålla 
sin lön och sedvanliga förmåner under 
kommendering till kursen. För övriga 
elever torde av kostnadsskäl icke kunna 
beräknas annan ekonomisk ersättning 
än som motsvarar kostnader för uppe
hälle m. m. Kursen bör även kunna an
ses ha ett stort meritvärde för andra 
befattningar och tjänster än den mili
tära personalvårdens. 

e) Nu anställda personalvårdsassisten
ter, vilka önska söka anställning i den 
nya organisationen, böra icke åläggas 
att genomgå denna kurs, om de på an
nat sätt visat sig ha motsvarande kun
skaper. Övergångsbestämmelserna här
om synes ankomma på det centrala or
ganet att föreslå eller utfärda. 

II. Kurs för deltidsanställda personal
assistenter och personalofficerare vid 
förband, där heltidsanställd konsulent 
skall finnas anställd. 

a) Kursen har en omfattning av två 
veckor. 

b) I övrigt gälla i tillämpliga delar 
vad under I ovan anförts. Befrielse från 
denna kurs bör kunna medgivas dem, 

Befattning 

förste personalkonsulent 
personalkonsulent 
personalkonsulent 
personalkonsulent 
personalassistent 
personalassistent 

personalofficerare I 
personalofficerare II 

som har långvarig erfarenhet som per
sonalvårdsofficer eller personalvårds
assistent. 

III. Repetitionskurs eller konferens 
med en varaktighet av någon vecka bör 
dessutom äga rum ungefär vartannat år 
för i tjänst varande befattningshavare. 

För att en i alla avseenden grundlig 
utbildning skall kunna genomföras, er
fordras en uppbyggnad av organisatio
nen, som utsträckes under lång tid. Här
igenom skulle emellertid svårigheterna 
att skapa en lämplig övergång från nu
varande provisoriska organisation bli 
alltför stora. 

Vi ha därför räknat med att uppbyg
gande av personalvårdsorganisationen 
äger rum under en tvåårsperiod, för
slagsvis under tiden 1/7 1951—30/6 
1953. Under det första året skulle där
vid konsulent- och assistentbefattning
arna tillsättas och under det andra året 
den slutgiltiga organisationen och verk
samheten genomföras. Vissa övergångs
bestämmelser komma att erfordras. 
Dessa liksom förslag till närmare be
stämmelser för utbildningen, kurspla
ner o. dyl. ha icke medtagits i detta för
slag och torde i sinom tid böra avgivas 
av det centrala organet. 

Tjänstebenämningar 

I enlighet med tidigare framförda för
slag böra följande befattningar före
komma inom den lokala personalvården. 

Placering 

Anställningsfrågor 

Som tidigare framhållits är värdet av 
personalvården i första hand beroende 
av den speciella personalvårdsperso
nalens fackkunskaper. Samtidigt är en 
förutsättning för tjänstens rätta bedri
vande intresse och aktiv medverkan 

Lönegrad 

27 
24 
22 
19 
17 

arvode 

Chef för personalvårdsdistr iktet 
Konsulent i vissa större garnisoner 
Konsulent i vissa medelstora garnisoner 
Konsulent vid större förband 
Assistent till vissa konsulenter 
Assistent till vissa personalofficerare 
Officer med bi t räde av assistent 
Officer sidoordnad konsulent 
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från allt befäl. En nära samverkan cen
tralt och lokalt är förutsättningen för 
att personalvårdstjänsten icke blir en 
isolerad del av krigsmaktens verksam
het. En avvägning av fackliga och all
mänt militära intressen vid anställ
ningen av dessa befattningshavare måste 
därför ske. Med anledning härav före
slås att följande allmänna pr inciper föl
jas vid anställningsförfarandet. 

1. Utnämning av personalkonsulenter 
och assistenter efter ansökan och ge
nomgången utbildning sker av det cen
trala organet, dock att innehavare av 
befattningar i lönegrad 26 eller högre 
efter förslag från det centrala organet 
utses av Kungl. Maj:t. Den första hel
tidsanställningen i personalvårdstjänst 
bör i allmänhet ske som extra tjänste
man i befattning i lönegrad Cg 17, om 
icke den enskildes kvalifikationer göra 
honom skickad för en högre befattning. 
Även i dessa fall bör han dock anställas 
som extra tjänsteman under någon tid. 

Personalofficerare böra även förord
nas av det centrala organet, dock efter 
förslag från vederbörande förbands
chef. Detta förslag skall följas, om icke 
den beslutande myndigheten efter sam
råd med respektive försvarsgrenschef 
finner skälig anledning till ändring. 

2. Personalkonsulenter och assisten
ter föreslås ingå i en personalkår. In
rättande av en sådan kår har tidigare 
föreslagits såväl från militärt håll som 
av 1945 års militärutredning. Organisa
tionen med personalkår medgiver en 
smidigare anpassning till de förän
dringar i fråga om antalet fredsförband, 
garnisonsorter m. m., som kunna in
träffa, och tillåter förflyttningar, som 
kunna befinnas lämpliga eller erforder
liga. I kåren skall jämväl ingå krigspla-
cerade assistenter av officers- eller un
derofficers tjänsteställning. 

3. Placering av personalkonsulenter 
och assistenter beslutas av det centrala 
organet, ifråga om tjänster vid förban
den efter samråd med försvarsgrens
chefer och förbandschefer. 

4. Samtliga underställas i sin tjänst 
cheferna för de förband, vid vilka de 
skola tjänstgöra. I fackliga frågor äro de 
jämväl skyldiga följa de direktiv och 
anvisningar, som utfärdas av förste per
sonalkonsulenten inom distriktet eller 
från det centrala organet. De äga även 
själva rätt att vända sig till denne 
överordnande och begära hjälp och 
upplysningar m. m. I stort sett föreslås 
alltså inga större förändringar i det sy
stem, som redan nu praktiseras. Förste 
personalkonsulenterna lyda i sin tjänst 
under respektive militärbefälhavare 
(motsvarande) som tjänstegrenschefer. 
I fackligt avseende äro de underställda 
det centrala organet. De närmare be
stämmelserna härom torde böra utfär
das efter förslag från det centrala or
ganet. 

Avlöningar och befordringsmöjligheter 

Som tidigare anförts, är det avgöran
de för personalvården att välkvalifice-
rade och lämpliga befattningshavare 
komma att taga hand om den. De er
farenheter, som gjorts såväl under be
redskapsåren som under tiden därefter, 
påvisa den utomordentliga insats, som 
en god personalvårdsassistent kunnat 
göra, men även den ringa insats eller 
t. o. m. skada, som en olämplig perso
nalvårdsassistent kunnat åstadkomma. 

För att erhålla lämpliga innehavare 
av konsulent- och assistentbefattning
arna är det nödvändigt dels att inrätta 
ordinarie och extra ordinarie tjänster, 
dels att placera tjänsterna i lönegrader, 
som kunna anses motsvara arbetsupp
gifterna, och dels att skapa möjligheter 
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till befordran för dessa befattnings
havare. 

a) Mot inrättande av ordinarie tjän
ster har framför allt talat det skälet, 
att personalvården borde bedrivas av 
personer tillräckligt unga för att ha 
värnpliktstidens problem levande för 
sig. Framför allt anslöt sig 1945 års mi
litärutredning till denna synpunkt och 
ansåg att en personalvårdsassistent i all
mänhet icke borde kvarstanna i tjänst, 
sedan han uppnått en ålder över fyrtio 
år. Vid remissbehandlingen av militär
utredningens betänkande avvisades den
na åldersgräns bestämt bl. a. av över
befälhavaren. Det har förekommit, att 
assistentbefattningar nybesatts med per
soner, som äro äldre än fyrtio år. Sam
ma problem har flera gånger varit dis
kuterat i samband med befattnings
havare inom annat socialt arbete bland 
barn och ungdom. Det värde, som man 
på dessa områden satt på yngre befatt
ningshavare, har icke hindrat ordinarie
sättning av åtskilliga lärar- eller kura
torsbefattningar m. m. 

I realiteten torde knappast några pro
blem av detta slag behöva uppstå. Om 
åldern på dem, som antages till utbild
ning begränsas till 25—35 år, kan man 
erhålla sådana sökande som vunnit vissa 
kvalifikationer men ändå ha möjlighet 
ägna sig åt någon annan bana, om de 
äro olämpliga för denna tjänst. Genom 
befordringssystemet skapas även möjlig
het att flytta om en äldre, kunnig kon
sulent med lång erfarenhet, som visat 
sig mindre lämplig för direkt kontakt 
med t rupp. Denne skulle då kunna pla
ceras i en befattning — t. ex. i det cen
trala organet — där hans erfarenhet är 
av största värde utan att han behöver 
ha den dagliga truppkontakten. Av
gången till anställning inom närings
livet, kommunal och annan statsanställ
ning torde — med hänsyn till de rela

tivt begränsade avlöningsförmåner som 
bär föreslås komma ifråga för den mili
täre personalvårdstjänstemannen — 
även bli rätt betydande. 

För att i någon mån säkerställa icke 
blott rekryteringen till utan även konti
nuiteten i personalvårdsarbetet föreslås, 
att befattningar i lönegrad 27 och högre 
bli ordinarie, att befattningar i lönegrad 
24, 22 och 19 åtminstone tills vidare bli 
extra ordinarie och att befattningarna 
i lönegrad 17 bli extra. 

Vid nyanställning inom personal
kåren bör befattningshavaren i regel un
der ett till två år anställas som extra 
tjänsteman, innan han kan antagas som 
extra ordinarie befattningshavare. 

b) Vid placering i lönegrader har det 
visat sig omöjligt att göra jämförelser 
med andra befattningshavare. Som torde 
ha framgått — bl. a. vid en jämförelse 
av redogörelsen i kap. VI — äro arbets
uppgifterna inom försvarets personal
vård i rätt stor utsträckning annorlunda 
än dem, som förekomma i personaltjän
sten på andra områden av samhället. 

Försvarets personalvårdstjänsteman
naförening, som anmodats avgiva sär
skilt yttrande, har bl. a. anfört följande 
synpunkter. 

Att göra en jämförelse med andra befatt
ningshavare beträffande lönesättningen är 
synnerligen svårt. En personalvårdsassi
stents verksamhet omspänner ett så stort 
register, att det synes nära nog omöjligt 
att finna några andra befattningshavare 
med liknande arbetsuppgifter. Närmaste 
jämförelseobjekt torde väl vara personal
konsulenterna inom de privata eller kom
munala företagen, men vid en närmare 
granskning finner man, att en jämförelse 
mellan dessa befattningshavare och en per
sonalvårdsassistent inom försvaret icke är 
möjlig. En personalvårdsassistent skall 
kunna handlägga frågor rörande rättsvår
den — rättegångsförfarande, straffverkstäl
lighet, rättshjälp, förande av klagan, över-
klagning, skadeståndsanspråk, familjerätt, 
MO-ärenden o. dyl. — samt lämna råd och 
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anvisningar i alla hithörande frågor. Mot
svarande arbetsuppgifter i det civila sam
hället torde åligga skyddskonsulenter och 
rättshjälpsanstalter och i vissa fall veder
börande fackliga organisationer. Vidare 
skall assistenten lämna råd och anvisningar 
samt biträda personalen i allmän socialvård 
—- socialhjälp, barnavård, hemhjälp, bo
stadsfrågor, övervakning av alkoholister, 
nykterhetsfrämjande, biträda med arbets
marknadsorientering och yrkesvägledning, 
studielån, stipendier, övriga lån — vilka 
arbetsuppgifter i det civila samhället åvilar 
en mängd olika speciella befattningshavare. 
Med hänsyn till att personer från en mängd 
olika orter sammandragas till olika för
band blir ärendena inom den allmänna so
cialvården mera komplicerade, då de flesta 
sociala förmåner regleras genom kommu
nernas försorg. Härtill kommer handlägg
ning och rådgivning i vad det gäller alla 
militära ärenden — inskrivning, tjänst
göring, anstånd och befrielse, vapenfrihet, 
avlöning, premier, familjebidrag, natura
förmåner, fria resor o. dyl., ekonomiska 
förmåner under sjukdom, ersättning till 
kroppsskadade, omskolning, civilanställ
ningsförmåner, meritberäkning, värnplikts
lån m. m. I detta avseende bör beaktas, att 
de värnpliktiga i många fall endast kan 
vända sig till personalvårdsassistenten för 
att erhålla råd och upplysningar. I det ci
vila samhället finns i regel olika organisa
tioner — fackföreningar eller dyl. •— som 
biträder sina medlemmar i frågor rörande 
avtalsenliga förmåner, varefter frågorna 
löses förhandlingsvägen. När det gäller 
handläggning av liknande speciella frågor 
inom försvaret fordras det ett oerhört gott 
omdöme av assistenten på grund av hans 
känsliga mellanställning. Någon motsvarig
het till denna utsatta ställning synes vara 
svår att finna inom andra yrkesområden. 

Personalvårdsassistenten inom försvaret 
skall också handlägga bildningsfrågor — 
studierådgivning, organisera och leda fri
tidsundervisning, föreläsningsverksamhet, 
biblioteksfrågor, medborgarundervisning, 
för såväl värnpliktiga som biträde vid ut
bildning av befäl — vilka arbetsuppgifter 
bäst kan jämföras med inom olika län an
ställda bildningskonsulenter. Härtill kom
mer en mängd arbetsuppgifter såsom ut
bildning av befäl i personalvård, hand
läggning av trivselfrågor, deltagande i 
upplysningsverksamhet m. m. 

Hänsyn måste tagas till att det inom för
svaret förekommer en omsättning av per
sonal, som torde sakna motsvarighet inom 
andra områden, med påföljd att antalet nya 
»fall» blir avsevärt liksom också, att åt
gärder på lång sikt sällan kan företagas. 

Förslaget om lönegradsplacering har 
byggts på de erfarenheter som kunnat 
erhållas i fråga om löneläget inom lik
nande områden i samhället. I förhållan
de till de framställningar, som föranlett 
denna utredning, ha löneställningarna 
i allmänhet sänkts så långt det har 
ansetts möjligt utan att rekrytering 
omöjliggöres. I viss mån ha justeringar 
vidtagits med hänsyn till av försvarets 
civila tjänstemannaförbund anförda 
synpunkter. Med hänsyn till nödvändig
heten att iakttaga sparsamhet med stats
medel ha icke alla i och för sig berätti
gade förslag och synpunkter kunnat få 
inverka vid förslagets avgivande. 

På andra områden torde det f. n. bli 
svårt att rekrytera tjänster i lönegrader
na 17 och 19 med kvalificerade befatt
ningshavare, som t. ex. genomgått so
cialinstitut och ha lämplig praktik. Det 
har dock bedömts som möjligt med 
hänsyn till de befordringsutsikter, som 
föreslås föreligga. Jämför härvid även 
kap. XVI om den centrala organisa
tionen. 

Arvodesbeloppen för deltidsanställda 
personalassistenter föreslås ändrade i 
förhållande till nu gällande bestämmel
ser. Det har icke ansetts nödvändigt att 
bibehålla olika arvodesklasser, bero
ende av förbandets storlek. Skillnaden 
mellan vissa specialförbands storlek har 
visat sig vara så obetydlig eller icke 
existera, att det förefaller orimligt att 
efter denna grund utbetala olika stora 
arvoden. I fråga om personalvårdens 
omfattning är det ju även andra fak
torer som inverka än värnpliktskaderns 
storlek. 
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Någon höjning av detta arvode med 
hänsyn till arbetsuppgifternas omfatt
ning har icke ansetts möjlig. Ett större 
timantal än som motiverar en ersätt
ning om 2.200 kronor för år, torde i de 
allra flesta fall icke en statligt eller 
kommunalt anställd tjänsteman ha möj
lighet ägna en statlig bisyssla. 

I fråga om löneplaceringar föreslås 
alltså för den lokala personalvårds
tjänsten: 

4 befattningar i lönegrad Ca 27 
6 » » » Ca eller 

Ce 24 
I I » » » Ce 22 
14 » » » Ce 19 

8 » » » Cg 17 
23 » med 2.200 kr i års

arvode 
2 » med 1.000 kr i års

arvode. 

c) Som tidigare framhållits äro möj-
ligheterna till befordran av största be
tydelse för hela organisationens bär
kraftighet. En man, som godkänts i 
förut nämnd kurs och antagits som as
sistent i lönegrad Cg 17, skall veta, att 
han med visad duglighet och lämplighet 
har möjligheter att förbättra sina löne

villkor. Befordran föreslås kunna ske 
av det centrala organet efter ansök
ningsförfarande. Även kåren utomståen
de få härigenom samma möjlighet att 
söka en befattning som någon inom 
personalkåren. 

Yttrande över ansökningar från dem, 
som tjänstgöra i personalvårdsbefatt
ning inom försvaret, böra avgivas av 
såväl förbandschefer som chefer för 
personaltjänstdistrikten. 

Möjligheterna att vinna anställning 
utom försvaret äro svåra att förutsäga. 
Förutsättningarna härför torde vara 
ganska goda för dem, som före sin an
ställning inom försvaret hunnit för
värva en god praktik av t. ex. social
verksamhet inom näringslivet eller kom
munala organ. Däremot är det svårt att 
förutsäga, i vad mån utbildningen och 
tjänstgöringen inom försvaret blir me
ri terande för motsvarande arbete i of
fentliga organ, vid industrier o. s. v. 
Det synes dock som en sådan utbild
ning liksom tjänstgöring i en konsulent-
eller assistentbefattning enligt förslaget 
skulle kunna få ett sådant anseende, att 
goda framtidsutsikter skall kunna er
bjudas en »duktig karl» på flera olika 
samhällsområden. 
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XI. P E R S O N A L O F F I C E R A R E 

Behovet 

Som tidigare framhållits äro arbets
uppgifterna av den omfattningen att en 
betydande arbetskraftsförstärkning är 
nödvändig. Endast till en del har den
na förstärkning kunnat tillgodoses ge
nom förslaget om konsulent- och assi
stentorganisationen i kap. X. I övrigt 
måste personalvårdstjänsten omhänder-
havas dels av allt befäl och dels av sär
skilda personalofficerare. 

I de framställningar, som återgivas i 
kap. I, framföras önskemål — mer eller 
mindre utsagda — om att befattning
arna som personalvårdsofficer utgå ur 
organisationen. Anledningen härtill är 
framför allt att på en del håll personal
vårdsofficerarna icke deltagit i perso
nalvårdsarbetet utan endast varit en 
nominell befattningshavare, som saknat 
tid, intresse eller kunskaper för sin 
uppgift. En annan anledning är, att 
personalvårdsofficeren i kraft av sin 
ställning stått i vägen för assistenten i 
dennes kontakt med chefen eller annat 
befäl. 

1945 års militärutredning, som be
handlade frågan om personalvårdsoffi
cers vara eller icke vara, föreslog att 
det borde ankomma på varje förbands
chef att själv avgöra huruvida personal
vårdsofficer skulle tillsättas eller icke. 

Vissa skäl tala enligt vår uppfattning 
för bibehållande av befattningen som 
personalvårdsofficer. Av de konsulenter 
och assistenter, som föreslås i kap. X, 

skulle krävas fullgjord värnpliktstjänst
göring. Härutöver skulle i den obliga
toriska kursen undervisning i viktigare 
militära ämnen äga rum. Trots detta 
torde de civila befattningshavarna 
ibland sakna de militära insikter, som 
kunna erfordras för handläggning av en 
del ärenden inom personalvården. Be
hovet vid förbanden av en särskild mi
litär sakkunnig i personalvårdsfrågor 
kvarstår därför. Denne bör i enlighet 
med vad tidigare anförts benämnas per
sonalofficer. Säkerhet måste dock fin
nas för att icke den kvalificerade kon
sulenten av honom hindras i sin väg till 
chefen eller annat befäl. Samtidigt får 
förekomsten av en särskild officer, som 
representerar personalvården, icke le
da till att övrigt befäl anse sig icke 
behöva ägna denna gren av tjänsten nå
gon särskild uppmärksamhet. 

Enligt förslaget i kap. X skall det 
finnas personalofficerare av två slag. 
Av den personalofficer, som finnes vid 
förband med deltidsanställd assistent, 
måste krävas i stort sett samma kun
skaper, arbetsinsats och ansvar som av 
en personalkonsulent. Han benämnes i 
förslaget personalofficer I. Hans ställ
ning i förhållande till förbandschefen 
och till assistenten blir densamma som 
konsulentens. Han måste kunna tagas i 
anspråk för personalvårdsarbete under 
en icke obetydlig del av sin tjänstetid 
och hans uppgift som personalofficer 
får icke anses som någon »bisyssla». 
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Vid de förband, som ha tillgång till 
en heltidsanställd konsulent, skall per
sonalofficeren framför allt kunna främja 
verksamheten med sina militära kun
skaper, sin kännedom om lokala för
hållanden och insikter i de delar av per
sonalvården, som icke konsulenten hin
ner med eller eventuellt icke lämpar sig 
för. Han måste dessutom vara så förtro
gen med verksamheten i dess helhet att 
han under begränsad tid, t. ex. under 
konsulentens semester — om denne 
icke har assistent — jämväl kan förrätta 
dennes tjänst. Denne officer, som alltså 
i förhållande till den förut nämnda 
kommer att ha mer begränsade arbets
uppgifter och mindre ansvar, benämnes 
i förslaget personalofficer II. 

Därutöver bör särskild personaloffi
cer utses vid försvarsområdesstaber för 
att bl. a. handhava den utåtriktade upp
lysningsverksamheten, förbereda per
sonalvårdsorganisationen i krig, hand
hava personalvården för stabens perso
nal och biträda i fråga om personal
vårdstjänsten för dem, som deltaga i 
frivillig befälsutbildning. 

Kvalifikationer och utbildning 

De yttranden, som inhämtas från re-
gements- och motsvarande chefer, giva 
viss ledning för utformning av de grun
der, efter vilka personalofficerare böra 
utses. De bearbetade svaren ha givit 
följande resultat: 

Urval efter vederbörandes intressen 
och kunskaper 82 %. 

Urval efter vederbörandes tjänst vid 
förbandet 5 %. 

Urval med hänsyn till båda dessa 
faktorer 13 %. 

Någon möjlighet finnes icke att efter 
dessa yt tranden fastställa vilken befatt
ning, som är mest lämpad att kombine

ras med uppgiften som personalofficer. 
Flertalet av arméns förbandschefer an
se, att den nuvarande bestämmelsen, 
att stabschefen tillika bör vara perso
nalvårdsofficer, är olämplig. Många 
chefer anse att utbildningsofficeren, en 
kompanichef, chefen för centralavdel
ningen vid örlogsstation, chefen för 
specialdivision vid flygflottilj o. s. v. 
samtidigt bör vara personalofficer. Un
gefär lika många chefer ha dock en i 
det närmaste motsatt uppfattning. Flera 
synpunkter, som framförts i detta sam
manhang, äro välmotiverade och skulle 
möjligen kunna ligga till grund för när
mare förslag om befattningar, som böra 
förenas med personalofficersysslan. För 
att nå denna utrednings syfte är det 
dock ej nödvändigt att uppehålla sig 
därvid. Det bör överlämnas åt förbands-
chefen att själv föreslå den officer, som 
på grund av sina personliga kvalifika
tioner är mest lämpad för befattningen. 
Som villkor bör dock uppställas, att 
han har god kännedom om truppens 
förhållanden. Befattningen bör icke an
förtros någon, som på grund av mer 
eller mindre visad olämplighet som 
trupputbildare eller av andra skäl, som 
ha samband med hans personliga för
måga, icke kunnat givas tillräckliga ar
betsuppgifter vid förbandet. Tjänstgö
ring som personalofficer bör så värde
sättas, att den kan anses som en merit 
även i militärt avseende. 

De krav, som skola ställas på en per
sonalofficers kvalifikationer, böra i till
lämpliga delar motsvara dem, som skola 
ställas på en konsulent eller assistent. 
Detta gäller framför allt personalofficer 
I. Denne skall ju även enligt förslaget 
genomgå samma förberedande kurs 
som de, vilka ämna bli personalkonsu
lenter eller heltidsanställda assistenter. 
Från en del av denna utbildning bör 
dock en personalofficer I befrias. Det 
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gäller i första hand undervisning i mili
tära ämnen. Sannolikt behöver han 
därför icke deltaga i kurser mer än 
under fem-sex veckor. Deltagande i så
dan kurs med godkända betyg bör räk
nas som merit i lika hög grad som an
nan militär befälsutbildning. 

Annan tjänst får icke h indra en per
sonalofficer I att fullgöra sina åliggan
den inom personalvården. Avvägningen 
mellan olika tjänsteåligganden blir 
främst beroende på de kvalifikationer, 
som vid förbandet tjänstgörande assi
stent besitter. 

På en personalofficer II behöva icke 
ställas samma krav. Enligt förslaget är 
det tillräckligt, att han genomgår den 
kortare kurs, som även avses för del
tidsanställda assistenter. Denna kurs är 
av betydelse icke minst för att personal-
officeren i viss utsträckning skall kun
na påtaga sig konsulentens uppgifter, 
när denne har förfall på grund av 
annan tjänstgöring, semester, sjukdom 
el. dyl. Under denna kurs skall perso
nalofficeren även få insikter om sina 
åligganden som den militära experten i 
personalvårdsfrågor. Särskild uppmärk
samhet skall ägnas övningar att leda 
sammanträden och kontaktverksamhet. 

För att så många officerare som möj

ligt skola erhålla en grundligare känne
dom om personalvården, för vilken de 
bl. a. i fält måste räkna med att få över
taga huvuddelen av ansvaret, bör be
fattningen såsom personalofficer icke 
innehavas av samma officer under allt
för lång tid, förslagsvis i allmänhet icke 
längre än under tre år. Det är därför 
lämpligt att under den tid en personal
officer fungerar i den utsträckning be
fälsläget medgiver sända även andra of
ficerare på sådan kurs. 

En personalofficer I måste kunna 
tagas i anspråk för en del tidsödande 
arbete, som kanske icke alltid är av så 
kvalificerad art. Det synes tillräckligt, 
att han är kapten eller äldre löjtnant. 

Personalofficeren II, som i allmänhet 
icke behöver belastas med den prakti
ska handläggningen av flertalet arbets
uppgifter men av vilken däremot bör 
krävas en långvarig mili tär erfarenhet, 
kan lämpligen vara regementsofficer 
eller kapten. 

En förbandschef får dock icke vara 
helt bunden av dessa allmänna syn
punkter utan skall kunna göra sitt val 
efter vederbörandes lämplighet för upp
giften och — dock utan att undervär
dera personalvården — efter rådande 
befälsläge. 
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XII. ÖVRIGA BEFATTNINGSHAVARE OCH 
ORGAN VID FÖRBANDEN 

Det finns all anledning att i en utred
ning om personalvårdsorganisationen 
även behandla sådana frågor, som gälla 
bl. a. militärpastorns, bibliotekariens, 
pressofficerens, idrottsofficerens, stam-
skolelärarnas, marketenteri- och bio
graf föreståndarnas, soldathemsf örestån
darnas, kompaniassistenternas, musik
kårens, bildningsrådets, utspisnings-
nämndens och civilanställningsnämn-
dens verksamhet. Med hänsyn till den 
tidsbegränsning, som fastställts för den
na utrednings genomförande, är detta 
icke möjligt. I vissa fall pågå även sär
skilda utredningar, som beröra dessa 
frågor, t. ex. om samarbetet mellan för
band och civila organ och enskilda på 
garnisonsorterna. I andra fall, t. ex. i 
fråga om marketenteri-, film- och sol-
dathemsverksamheten, synas särskilda 
utredningar böra göras i anslutning till 
denna. 

De förslag, som här avgivas om den 
speciella personalvårdspersonalen, bli 
otvivelaktigt ofullständiga eller i viss 
mån missvisande just på grund av att 
dessa frågor måste utskiljas ur ett större 
sammanhang. Utan att föregripa de syn
punkter och förslag, som i framtiden 
kunna anföras i fråga om de speciella 
områden av personalvården, som ovan 
exemplifierats, har det dock ansetts 
nödvändigt med följande allmänna kom
mentarer. 

Personalvårdsorganisationen i vid
sträckt mening inom förbanden är i be
hov av att rationaliseras. En förbands
chef har f. n. allt för många represen
tanter och organ för det ena eller an
dra specialområdet. Han är redan nu 
tvungen att ägna tid och intresse åt ett 
flertal detaljfrågor inom personalvår
den. Därtill kommer att han själv måste 
samordna många av dessa frågor, efter
som ingen annan befattningshavare un
der honom f. n. har denna uppgift. 
Eftersom en förbandschef måste och 
bör ägna huvuddelen av sin tid åt ut
bildnings-, krigsplanerings- och förvalt
ningsärenden, kan en sådan samord
ning inom ett tjänste- och intresseom
råde knappast åläggas honom. Därmed 
är icke sagt att han icke skall ägna per
sonalvården som helhet och verksam
hetens principiella innehåll sin upp
märksamhet och sitt intresse. 

Den samordning och den samverkan, 
som givetvis borde finnas inom så an
gränsande verksamhetsområden som de 
ovan antydda, är på flera håll f. n. myc
ket bristfällig. Ingen enskild chef eller 
annan befattningshavare kan klandras 
härför. Bristerna ligga i de flesta fall i 
organisatoriska föreskrifter, som icke 
alltid samordnats med varandra. 

Starka skäl tala för att personalkon
sulent eller personalofficer vid respek
tive förband får till uppgift att under 
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förbandschefen samordna all verksam
het, som kan anses tillhöra personal
vården. Därmed är icke avsett att han 
skall fungera som chef för alla andra, 
som arbeta på dessa områden. Men han 
skall vara den centrala befattningshava
ren, som besitter kunskaperna på de 
olika specialområdena och därför har 
möjligheter att skapa samverkan och 
gemensamt arbete för goda resultat. Må
hända kan han även helt övertaga en 
och annan av de bisysslor, som nu åvila 
andra befattningshavare, framför allt 
bland truppbefälet. Under nuvarande 

befälsläge torde en sådan åtgärd icke 
minst vara av värde med hänsyn till 
utbildningsarbetet. 

I detta sammanhang ha vi icke tagit 
någon ställning till frågan vilka obliga
toriska organ av kommitténatur, som er
fordras vid varje förband. Med hänsyn 
till att förbandschefer, personalvårds
officerare och konsulenter förutsättas 
böra ingå i sådana organ, är det med 
hänsyn till ett effektivt utnyttjande av 
arbetstiden önskvärt, att antalet sådana 
organ begränsas så långt det är möjligt. 
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XIII. BEFATTNINGSHAVARNAS VERKSAMHET 
VID FÖRBANDEN 

Arbetsuppgifternas fördelning, 
t jänstevägar och samverkan 

a) Personalkonsulentens, personalof
ficerens och personalassistentens ställ
ning vid förbanden är helt beroende av 
vilka befogenheter, som vid olika ären
dens handläggning böra tillerkännas 
dem. Det torde lättast klargöras genom 
en indelning av arbetsuppgifterna, som 
lånats från näringslivets försök på dessa 
områden och nu omarbetats med hän
syn till förhållanden inom ett militärt 
förband. 

Enligt denna indelning fördelas ar
betsuppgifterna i följande grupper: 

1. De uppgifter, som ha nära anknyt
ning till den militära utbildningen och 
de civilanställdas arbete. 

2. De uppgifter, som närmast beröra 
de enskildas personliga behov. 

3. De uppgifter, som sammanhänga 
med försvaret och förbandet som en del 
av samhället. 

De olika befattningshavarna föreslås 
i anslutning till denna gruppindelning 
handlägga arbetsuppgifterna på följan
de sätt: 

Första konsulenten vid distriktet skall 
vara de högre militära chefernas och 
den centrala myndighetens organ för 
att taga initiativ till, lämna biträde för, 
samordna och i viss utsträckning kon
trollera verksamheten inom alla grup
perna. Hans ställning — skall vara den

samma som andra tjänstegrenschefers. 
Han är överordnad i förhållande till de 
befattningshavare ur personalkåren, 
som äro placerade till tjänstgöring 
vid förband inom distriktet. Det må 
framhållas att hans liksom övriga 
konsulenters uppgift i förhållande till 
förbandens verksamhet framför allt är 
av rådgivande natur. 

Regements- och motsvarande chef 
skall bära ansvaret för verksamheten 
inom alla tre grupperna och skall där
för självfallet även ha beslutanderätten 
i alla frågor inom ramen för de bestäm
melser, som finnas utfärdade. Han be
slutar vilka ärenden, som skola föredra
gas för och avgöras av honom, dock 
med undantag av nedan angivna inom 
grupp 2. 

Personalkonsulenten (i Stockholm 
och Karlskrona den främste av dem) är 
i förekommande fall chef för personal
konsulent eller personalassistent (er ) , 
som tjänstgöra i samma garnison och 
fördelar arbetsuppgifterna mellan sig 
och dem efter förbandschefernas god
kännande. Han skall vara direkt före
dragande för förbandschefen i ärenden, 
vari denna fattar beslut. Samma skall 
förhållandet enligt gällande bestäm
melser vara även nu i fråga om hel
tidsanställd personalvårdsassistent. Gäl
ler det ett ärende med vilket konsulen
ten har tagit befattning men som tjän-

94 



stemässigt handlägges inom annan 
tjänstegren, bör konsulenten ha rätt att 
närvara vid föredragningen, om för
bandschefen icke anser det olämpligt 
eller onödigt. 

Ifråga om ärenden, som inom grupp 
1 beröra den militära utbildningen, bör 
konsulenten i allmänhet handlägga dem 
tillsammans med personalofficer II el
ler annan militär befattningshavare, 
t. ex. utbildningsofficer eller inskriv
ningschef. Personalofficeren skall även 
kunna deltaga i föredragningen inför 
förbandschefen. Sådana ärenden inom 
grupp 1, som beröra den civila perso
nalens arbetsförhållanden, skaPl konsu
lenten i allmänhet icke handlägga, ef
tersom de falla inom fackorganisatio
nernas intresseområden. 

Ärenden, som tillhöra grupp 2, böra 
i allmänhet handläggas av konsulenten 
ensam. Till denna grupp höra bl. a. 
större delen av socialtjänsten med all 
fritidsverksamhet. Konsulenten bör i 
allmänhet ensam kunna föredraga dessa 
ärenden för förbandschefen. De upp
lysningar, som konsulenten i förtroende 
mottagit under sin kuratortjänst av en
skilda rådsökande, skall han dock icke 
vara skyldig meddela sin chef. I de 
flesta av de frågor, som tillhöra grupp 
2, bör konsulenten kunna vara ensam 
avgörande, i förekommande fall efter 
att principbesluten fattats av förbands-
chefen. 

De ärenden, som tillhöra grupp 3, 
böra handläggas av konsulenten som 
rådgivare och initiativtagare. I de frå
gor, som gälla utåtriktad kontaktverk
samhet, synes personalofficeren böra 
medverka eller ensam handlägga dem. 
Gemensamt eller var för sig föredraga 
de sedan sådana ärenden för förbands
chefen. 

Härutöver bör det tillhöra konsulen
tens uppgifter att samordna den verk

samhet, som exemplifierats i kap. XII. 
För att åstadkomma denna samordning, 
måste konsulenten ha vissa befogenhe
ter, som dock icke kunna preciseras, 
innan föreslagen utredning på vissa av 
dessa områden ägt rum. 

Konsulenten är den främste represen
tanten för personalvården vid förban
det. Han har ansvar inför förbandsche
fen både som rådgivande och verkstäl
lande organ. 

Personalofficer I ha r i allt väsentligt 
samma ställning och ansvar som perso
nalkonsulenten. Eftersom han i allmän
het icke har samma fackkunskaper eller 
samma möjligheter att använda sin tid 
för personalvårdstjänst som konsulen
ten, kan han måhända icke ha samma 
centrala ställning som denne. En del 
av de kvalificerade arbetsuppgifterna 
inom grupp 2 komma att helt och hål
let handläggas av personalassistenten, 
som dock är underställd personaloffi
ceren. Detta lydnadsförhållande gäller 
även nu i fråga om deltidsanställd per
sonalvårdsassistent. 

Personalofficer II är i första hand 
den militäre expert, med vilken konsu
lenten har att samarbeta i de frågor, 
som icke böra eller kunna lösas utan 
att militära synpunkter beaktas. Han 
bör vara sidoordnad konsulenten. För
hållandet är detsamma i fråga om nu
varande organisation med personal
vårdsofficer och heltidsanställd perso
nalvårdsassistent. Personalofficeren bör 
vara verkställande organ i fråga om de 
arbetsuppgifter, som konsulenten en
ligt vad förut sagts icke handlägger. 

Personalofficer II skall även kunna 
fullgöra en del av konsulentens uppgif
ter under en begränsad tid, då konsu
lenten är förhindrad handhava sin 
tjänst. 

Dessutom bör han i allmänhet vara 
ordförande i de organ, som exempli-
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fierats i kap. XII, om icke förbandsche-
fen har denna uppgift. Till hans vik
tigaste uppgifter hör även att i befäls
kårerna sprida upplysning och skapa 
förståelse för personalvården. 

Personalassistenten (i Stockholm och 
Karlskrona även personalkonsulent ut
om den främste), är underställd perso
nalkonsulenten, om sådan finnes, och i 
annat fall personalofficer I. Om vissa 
arbetsuppgifter helt anförtrotts honom 
eller han närmast ålagts att svara för 
verksamheten vid ett förband, kan han 
enligt förbandschefens bestämmande 
vara direkt föredragande för denne. 
Till den heltidsanställde assistentens 
åligganden skall höra att ersätta konsu
lenten, när denne icke kan fullgöra sin 
tjänst, t. ex. på grund av semester, sjuk
dom och tjänstgöring på annat håll el
ler då konsulentbefattningen är vakant. 
På motsvarande sätt skall den deltids
anställde assistenten kunna övertaga 
personalofficers I uppgifter. 

De uppgifter, som inhämtats från för
bandscheferna om personalvårdsassi
stentens ställning inom förbandet, ha 
givit till resultat att flera förbandsche
fer, som nu ha deltidsanställd assistent, 
anse att denne bör vara föredragande 
antingen för personalvårdsofficer en
sam eller för både chefen och personal
vårdsofficer. Förbandschefer, som nu 
ha heltidsanställd assistent, ha med en
dast något undantag ansett, att assisten
ten böra vara föredragande för chefen 
direkt eller i de ärenden för vilka che
fen delegerat beslutanderätten, till dem, 
som fått denna rätt. I några fall har 
även föreslagits att personalvårdsassi
stenterna skola vara föredragande för 
utbildningsofficer eller stabschefen. 

De motiveringar, som anförts från 
förbandscheferna, gå flera gånger di-
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rekt mot varandra. Flertalet förbands
chefer ha dock anfört sådana motive
ringar som att förbandschefen bör vara 
väl insatt i personalvårdsfrågor, att det 
bör finnas en representant för denna 
tjänst inför chefen och att den bör vara 
föredragande, som är mest insatt i den
na tjänst. Alla dessa skäl ha beaktats i 
ovan avgivet förslag. Överhuvudtaget 
bygger detta förslag på de erfarenheter, 
som vunnits av flertalet förbandschefer 
och i vilka även personalvårdsoffice
rare och assistenter instämt. 

b) En nödvändig förutsättning för 
denna organisation är ett nära samar
bete mellan personalofficerare, konsu
lenter och assistenter och att de hysa 
full förståelse för varandras synpunk
ter. Om arbetet inom personaltjänsten 
skall kunna giva värdefulla resultat är 
en given förutsättning att det bedrives 
som »team-work». 

En förutsättning för denna organisa
tionsform — liksom för den nuvarande 
— är även god samverkan mellan de 
militära cheferna. 

Om den konsulent, som har ansvaret 
för verksamheten i ett helt distrikt, 
skall lyckas, beror detta i hög grad på 
hans förmåga att samarbeta med mili
tärbefäls-, marindistrikts- och eskader
staber (motsvarande) och på stabsper
sonalens vilja att samarbeta med ho
nom, icke minst hans möjligheter att 
bedriva såväl social som psykologisk 
krigsplanläggning äro avhängiga härav. 
Denne konsulent måste även förstå att 
beakta de olika försvarsgrenarnas in
tressen. Eftersom den mänskliga fak
torn, som måste vara den viktigaste 
inom personalvården, har samma bety
delse på alla håll inom försvaret, synes 
det icke heller möta något hinder att 
samme man svarar för denna verksam
het inom olika försvarsgrenar. 

Inom en garnison med flera förband, 



där gemensamma befattningshavare 
tjänstgöra, är samarbete mellan de olika 
förbandscheferna en nödvändighet. 
Ungefär lika många berörda förbands
chefer ha uttalat sig för en organisa
tionsform med gemensam assistent in
om garnisionen, som de, vilka uttalat 
sig mot en sådan organisation. De syn
punkter, som framför allt anförts mot 
denna organisationsform, äro dels att 
personalvårdsassistent icke hinner med 
mer än ett förband, dels att assistentens 
samhörighetskänsla med det enskilda 
förbandet försvinner och dels att för
flyttningarna mellan förbanden med
föra mycken spilltid. Alla dessa skäl 
synas vara väl motiverade. 

Som tidigare anförts måste dock en 
väsentlig hänsyn tagas till kostnaderna 
för genomförande av ett förslag, som 
skulle kunna tillgodose alla skäliga ön
skemål. Med den föreslagna organisa
tionsformen böra befattningshavarna 
hinna med nödvändiga arbetsuppgifter 
och även kunna reglera tjänsten på ett 
sådant sätt att alltför många förflytt
ningar mellan förbanden under tjänste
tid undvikes. Samtidigt är organisatio
nen så avpassad att det icke lämnar 
den enskilde befattningshavaren tid 
över att utvidga verksamheten därhän 
att den delvis blir ett självändamål. 

För att söka tillvarataga den viktiga 
synpunkten att personalvårdens repre
sentanter skola känna samhörighet med 
det förband, där de tjänstgöra, har icke 
föreslagits någon centralisering genom 
kommendant eller platsbefälhavare. 
Konsulenter (motsvarande) förutsättas 
lyda under respektive förbandschefer. 

Endast i de fall, där en samordning av 
förbandens verksamhet av praktiska 
och ekonomiska skäl bör förekomma, 
skall sådan äga rum. Det kan gälla mot
tagningstiden för social rådgivning, an
litande av föreläsare, en del av fritids
verksamheten o. s. v. Det bör dock en
dast ske, om det är lämpligt med hän
syn till varje förbands speciella förhål
landen. Platsbefälhavaren (motsvaran
de) bör i dessa frågor vara en samord
nande instans men icke en ensam be
slutande. 

Uppgiften att i lämplig omfattning 
söka åstadkomma en medelsbesparande 
och effektiviserande samordning mel
lan olika förband bör även åligga di
striktskonsulenten, framför allt i fråga 
om förband på olika orter inom distrik
tet. 

Slutligen må ännu en gång framhål
las den samverkan, som måste äga rum 
mellan personalvårdens befattningsha
vare och alla övriga befattningshavare 
inom ett förband. Anvisningar och för
slag härom återfinnas i kap. VII och 
XII. 

Som en sammanfattning återgivas 
följande tablåer, vilka äro exempel pä 
den organisation av verksamheten, som 
behandlas i detta kapitel. 

Som tidigare nämnts bör en förbands
chef i vissa fall kunna göra avsteg från 
denna ordning. 

Följande linjer användas för att be
teckna: 

lydnadsförhållande 
rådgivande funktion 
samordnande funktion. 
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Exempel 1. Begemente inom garnison, 
där personalkonsulent och heltidsan
ställd personalassistent tjänstgöra: 

Konsulent 

Assistent 

— 
Personal
officer II 

Exempel 2. Flottilj med deltidsanställd 
personalassistent: 

Flottiljchef 

Personal
officer I 

Assistent 
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Exempel 3. Hela den lokala organisationen enligt exempel 1 (armén) inbyggd i 
systemet i enlighet med tidigare anförda synpunkter. (Ehuru skissen måhända 
först gör ett intryck av en något omständlig organisation, innebär det en ratio
nalisering i förhållande till många av de organisationstyper, som nu förekomma.) 

Centralt 
personalvårds

organ 
Chef för armén 

Distrikts
konsulent 

övr iga tjänste-
grenschefer, 

truppbefäl m. f l . 

Mil i tärbefäl
havare 

Regements
chef 

Konsulent 

Organ och be
fa t tn ingshavare 
enligt exempel 

i kap. Xll 

Personal
officer II 

Assistent 

Platsbefäl
havare 

Civila organ och 
enskilda m. m. 

1 
All personal enligt kap. VIII. 

(manskap m. fl.) 
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Civil eller militär 

I utländska krigsmakter bära i de 
flesta fall de befattningshavare, som 
handhava personalvårdsarbetet, uni
form. De äro även ofta anställda som 
officerare och underofficerare på stat. 
Detta beror icke uteslutande på att de 
ha rekryterats från de aktiva befäls
kadrerna. En del av dem ha erhållit 
sin befattning efter de teoretiska kun
skaper och den erfarenhet, de förvär
vat i civil utbildning och verksamhet. 
Någon principiell skillnad finns därför 
icke mellan en engelsk educationsoffi-
cer eller en norsk velferdsoffiser och 
de personalkonsulenter och heltidsan
ställda assistenter, som föreslås i detta 
sammanhang. 

Däremot har man i utlandet ansett 
att befattningshavarnas anställning som 
befäl och i uniform medför att de lät
tare smälta in i den militära miljön och 

bättre få kontakt med övriga militära 
befattningshavare. Det ger dem även 
större möjligheter att följa den mili
tära tjänsten och lära känna de förhål
landen, varunder t rupp och befäl ar
beta. 

Att motsvarande befattningar i andra 
länder ingå i antalet aktivt befäl kan 
även i någon man bero på Budgettek
niska skäl. De verkliga avlöningskost
naderna för personalvården bli härige
nom svåra att fastställa, då de försvin
na i försvarsgrenarnas stora avlönings
poster och utgöra en relativt liten del 
därav. Även i vårt land har en liknande 
metod tillämpats — dock endast vid 
vissa enskilda förband — genom att en 
officer på stat ägnat i det närmaste all 
tjänstetid åt personalvård och angrän
sande verksamhet. Det synes vara rik
tigast att avlöningskostnader liksom 
övriga kostnader för personalvårdsor
ganisationen sammanföras till särskilda 

anslagsposter. Härigenom kan man i 
fråga om försvaret — dock icke på 
samma sätt som inom näringslivet — i 
någon mån bedöma om nedlagda kost
nader motsvara verksamhetens värde. 
En sådan beräkning blir dock mycket 
osäker, eftersom det blir fråga om att 
beräkna resultat utan att såsom i en
skilda företag jämförelser kunna göras 
med den ekonomiska vinsten. 

För några år sedan gjorde de dåva
rande garnisonsassistenterna en fram
ställning om att under deltagande i öv
ningar utom förläggningsorten få bära 
uniform och att tilldelas militär grad. 
Chefen för försvarsstaben fann då icke 
anledning att lämna medgivande här
till, eftersom de assistenter, som i följd 
av sin krigsplacering voro förordnade 
som civilmilitär personal i viss grad, 
kunde bära uniform med denna grad, 
när förbandschefen så fann lämpligt. 

Erfarenheten har visat att personal
vårdens befattningshavare inom den 
svenska krigsmakten icke haft särskil
da svårigheter att få kontakt med befäl 
och andra inom förbanden. Mottagan
det från den militära personalens sida 
har — med ytterst få undantag — va
rit beroende av assistentens personliga 
egenskaper och kunskaper. 

I sin kontakt med de värnpliktiga och 
de civilanställda liksom troligen även 
med det fast anställda manskapet torde 
deras civila gradlösa ställning vara till 
en avgjord fördel. I sin kontakt utåt 
skola de icke fungera som militära ex
perter och ha därför icke heller någon 
anledning att uppträda i uniform. 

Det synes därför icke vara anledning 
att ändra nuvarande förhållanden och 
göra konsulenter och assistenter till 
militära befattningshavare eller ålägga 
dem allmän uniformsplikt. 

Däremot böra konsulenter och assi
stenter, som enligt förslaget skola ha 

100 



fullgjort militärtjänstgöring före sin an
ställning, kunna bära uniform, när de 
deltaga i militära övningar, t. ex. följa 
en trupp under fältmässig tjänst eller 
längre övningsmarscher. Icke minst i 
sistnämnda fall kan en assistent ha an
ledning medfölja, då dessa marscher 
ofta kombineras med studiebesök o. dyl. 
Uniform bör därför kunna bäras dels 
vid tillfällen, som intages i instruktio
ner för befattningshavarna, och dels ef
ter vederbörandes medgivande enligt 
förbandschefens bestämmande. 

Eftersom en konsulents eller assi
stents anställning icke har något direkt 
samband med hans krigsplacering, fin
nes icke anledning till att han under 
denna fredsmässiga anställning skall 
bära den grad, som han eventuellt kan 
ha som värnpliktigt befäl, värnpliktig 
civilmilitär tjänsteman, officer eller un
derofficer i reserven. Gällande förord
nandeföreskrifter, som i stor utsträck
ning bygger på en indelning efter lev
nadsålder, kunna icke användas i detta 
sammanhang utan att i många fall leda 
till otillfredsställande resultat. 

I stället föreslås att konsulenter och 
assistenter, oberoende av levnadsålder, 
personliga förordnande efter sin krigs
placering, militärtjänstgöringens längd 
m. m., vid bärande av uniform erhåller 
en tjänsteställning som nedan angives. 
Om en jämförelse göres med lönesfäll-
ningarna för officerare på aktiv stat 
komma konsulenter (assistenter) i all
mänhet att få en högre tjänsteställning 
(eller om man så vill lägre avlöning). 
Förslaget har dock uppgjorts efter de 
krav, som arbetsuppgifterna kunna be
dömas medföra och den ställning, ve
derbörande bör ha för att kunna lösa 
dem. Det må även erinras om att dessa 
befattningshavare under mobilisering 
och krig komma att ha synnerligen vik
tiga nyckelpositioner, som väl motivera 

denna militära ställning eller en högre. 
En heltidsanställd personalassistent 

bör i sådana sammanhang vid sin första 
anställning i befattningen erhålla ser
geants tjänsteställning. Efter prövning 
i varje särskilt fall bör han efter visad 
framstående skicklighet eller långvarig 
tjänstgöring tilldelas fänriks tjänste
ställning. På motsvarande sätt föreslås 
den konsulent, som tjänstgör vid ett 
förband, erhålla fänriks respektive löjt
nants tjänsteställning och konsulenter 
vid flera förband löjtnants respektive 
kaptens tjänsteställning. Cheferna för 
personaltjänstdistrikten, förste perso
nalkonsulenterna, böra tilldelas kaptens 
respektive majors tjänsteställning. 

För deltidsanställd assistent har icke 
beräknats någon tjänsteställning, då 
dessa i allmänhet icke torde ha möjlig
het fullgöra sådana uppdrag, då uni
form eller tjänsteställning erfordras. 

Det lokala personaltjänstorganet 

Vid ett rationaliserat truppförband är 
f. n. icke förutsett något särskilt organ 
för personalvårdsverksamheten. Statens 
organisationsnämnd har med undantag 
för ett förband heller icke bedrivit 
några undersökningar på detta område. 
Närmast torde man räkna med att ären
den angående personalvård skola hand
läggas inom stabsavdelningen. 

Vid en förfrågan till samtliga för
bandschefer om personalvårdsärenden 
borde handläggas inom en särskild av
delning (detalj) eller inom en annan 
avdelning vid förbandet, föreslogo fler 
än hälften av cheferna att en särskild 
personalvårdsavdelning (detalj) borde 
finnas inom förbandet. 

Från de förbandschefer som anse att 
dessa ärenden kunna handläggas inom 
en nu befintlig avdelning eller expedi
tion, ha kommit många olika förslag 
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om vilken avdelning, som är mest läm
pad för detta ändamål. Vanligen före
kommande förslag äro stabsavdelning, 
regementsexpedition, utbildningsavdel
ning, personaldetalj, centralavdelning 
(flottan), specialdivisionens expedition 
(flygvapnet). Motiveringen för dessa 
förslag äro bl. a. att personalvårdsären
den sammanhänga nära med de ären
den, som handläggas på den föreslagna 
avdelningen, att personalvårdsärenden 
icke äro av så stort antal att de moti
vera en särskild avdelning och att en 
del hjälpmedel finnes inom den före
slagna avdelningen. Ett annat förslag 
är att den avdelning, vid vilken perso
nalvårdsofficer har sin ordinarie tjänst, 
skall inrymma en personalvårdsdetalj. 

De chefer, som anse det lämpligt med 
en särskild avdelning, ha bl. a. som 
motivering anfört att personalvårds
ärenden äro av så många olika slag att 
de icke kunna tillföras en bestämd av
delning. Vidare anföres att denna verk
samhet är av så stor omfattning och 
ärendena så många att en särskild av
delning är nödvändig. Andra säga att 
dessa ärenden kräva ofta att bli sär
skilt noggrant behandlade, att bli snabbt 
handlagda och att de ofta äro av öm
tålig natur, varför denna organisations
form anses lämpligast. Slutligen anföres 
även från ett håll att andra avdelningar 
icke kunna tyngas med flera ärenden 
än de f. n. ha. 

Skäl synas tala för införande av en 
särskild personaltjänstdetalj. Icke minst 
är detta motiverat av den ställning un
der förbandschefen, som denna tjänst 
måste intaga. Den har samhörighet med 
verksamheten inom flera olika avdel
ningar, men de ärenden, som höra hit, 
äro i flertalet fall ganska klart avgrän
sade från andra. 

De ärenden, som böra tillföras perso-
naltjänstdetaljen, torde framgå av vad 

tidigare sagts, framför allt i kap. VI. 
Detaljens uppgift är sålunda att hand
hava administrationen av socialtjänsten 
med fritidsverksamheten, upplysnings-
och kontaktverksamhet, bildningsverk
samhet, själavård, filmtjänst, rekry
tering och civilanställning, marketen
teri, övriga trivselåtgärder och kom
mittéorgan (bildningsråd, utspisnings-
nämnd, förbandsnämnd och företags
nämnd m. m.) . 

Personaltjänstdetaljen skall vara en 
verkställande organisation. Dess chef 
bör därför vara den verkställande be
fattningshavaren, personalkonsulenten, 
där sådan finnes, och vid övriga för
band personalofficer I. I avdelningen 
ingå i förekommande fall personalas
sistent och expeditionsbiträden (mot
svarande) . Personalofficer II är knu
ten till avdelningen genom sitt samar
bete med konsulenten, men föreslås i 
övrigt icke ingå i den. Om det organi
satoriskt visar sig lämpligt bör de
taljen i expeditionellt avseende samord
nas med stabsavdelningen, dock med 
fristående ställning direkt under för
bandschefen. 

De fyra personalvårdsdistrikten skola 
ledas av var sin första personalkonsu
lent. Dennes organ bör kallas distrikts
avdelning. Dessa avdelningar kunna an
knytas till militärbefälsstaberna i Kri
stianstad, Stockholm och Boden samt 
marindistriktsstaben i Göteborg. 

Expedition 
I detta sammanhang beröras lokal, 

expens- och skrivbiträdesfrågor, vilka 
bedömts vara av mer väsentlig natur. 
Med hänsyn till den korta tid, som stått 
till buds för uppgiftens lösande, har 
det samarbete, som i dessa frågor borde 
äga rum med statens organisations
nämnd, icke kunnat komma till stånd. 
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Ifråga om behovet av skrivbiträden har 
organisationsnämnden på framställning 
av chefen för försvarsstaben verkställt 
en undersökning hos garnisonsassisten
ten inom Skövde garnison under år 
1948. Denna undersökning, som ännu 
icke redovisats eller föranlett några 
förslag, torde icke kunna ligga till 
grund för ett mer allmänt bedömande 
utan kräva flera kompletterande under
sökningar. 

a) Lokaler. Erfarenheten har givit 
vid handen att konsulenten (assisten
ten) för sin mottagning är i behov av 
ett särskilt tjänsterum vid varje för
band. På samma sätt som inom den so
ciala verksamheten överallt i samhället, 
bör detta rum utgöra en sådan miljö, 
som gör det möjligt att få del av person
liga förtroenden och utan hämningar få 
till stånd ett förtroendefullt samtal. In
redningen har i detta sammanhang en 
given betydelse. Under inga förhållan
den böra andra än den hjälpsökande 
och rådgivaren vara närvarande. En 
särskild lokal bör därutöver finnas för 
expedition och biträden. Denna lokal 
bör vara så rymligt tilltagen, att den 
även kan användas för överläggningar 
och sammanträden med ett flertal per
soner. En av konsulentens viktigaste 
uppgifter är ju att samordna olika be
fattningshavares verksamhet och skapa 
kontakter. I denna lokal bör även bild
ningsrådet och andra liknande organ 
ha sina sammanträden. Just med hän
syn till personalvårdens speciella ka
raktär kommer tjänstelokalerna att bli 
någonting annat och betydligt mer än 
expeditionslokaler. De motsvara när
mast läkarens behov av mottagnings
rum, väntrum, expedition, lokaler för 
skötsel av sjuka och skadade. 

Det önskvärda utrymmet består för 
personalvårdens del av ett mottagnings
rum tillika tjänsterum för konsulenten 

(personalofficer I eller assistenten), ett 
väntrum, en expedition, en sammanträ
deslokal och, där utöver konsulent fin
nes assistenter), tjänsterum för denne 
(dessa). 

I garnison med flera förband bör lo
kalerna vid ett förband utgöra huvud
expedition, medan vid de övriga för
banden i allmänhet endast erfordras ett 
mottagningsrum. 

I de flesta fall kan sådana utrymmen 
icke åstadkommas. Några generella an
visningar kunna med hänsyn till de 
olika förhållandena icke givas. Det för
utsätter istället att varje förbandschef 
på bästa sätt tillvaratager dessa intres
sen liksom att det centrala organet, när 
behov därav uppstår, i samarbete med 
andra myndigheter söker åstadkomma 
en tillfredsställande lösning. 

I detta sammanhang må även påpekas 
betydelsen av att truppbefälet i sin per
sonalvårdstjänst har möjlighet att tala 
enskilt med en underordnad. För den 
skull har det även i detta sammanhang 
ansetts angeläget framhålla att alla kom
panichefer och motsvarande chefer böra 
ha tillgång till egna tjänsterum, som icke 
samtidigt behöva utnyttjas av annan 
personal. 

b) Expenser. Kostnaderna för perso
nalvårdstjänsten i avseende på expedi-
tionsmateriel m. m. böra bestridas av 
förbandens anslag för detta ändamål. 
Detta är även förhållandet i fråga om 
möbler och övrig inredning av expedi
tionslokaler m. m. Därför att personal
vården i denna utredning behandlas för 
sig innebär det icke, att den skall vara 
annat än en del av förbandens egen 
verksamhet. Vid anslagsfördelningen till 
förbanden bör dock i fråga om telefon
kostnader iakttagas, att socialtjänsten 
ofta kräver ett betydande antal interur-
bana samtal. Sociala ärenden kunna 
ibland icke handläggas utan att upplys-
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ningar erhållas mycket snabbt eller att 
muntliga överläggningar komma till 
stånd. I övrigt finns dock ingen anled
ning giva personalvården någon sär
ställning i fråga om expensmedel. 

c) Skrivbiträden. För de heltidsan
ställda personalvårdsassistenter, som 
tjänstgöra vid två eller flera förband, är 
f. n. bristen på hjälp med expeditions
arbete m. m. ett av de allvarligaste pro
blemen. Detta framgår även av de fram
ställningar, som direkt föranlett denna 
utredning. 

I 1945 års militärutrednings betän
kande återfinnes ett uttalande av då
varande chefen för försvarsstabens per
sonalvårdsavdelning om skrivbiträden 
till personalvårdsassistenterna. Han fö
reslog att särskilda skrivbiträden skulle 
anställas i lönegrad Eo 4 för att tjänst
göra hos vissa assistenter. Uttalandet 
lyder: 

— torde en översikt av det huvud
sakliga expeditionsarbetet böra lämnas. 
Detta omfattar bland annat 

a) en tidskrävande registrering av in-
och utgående handlingar, vilka med hänsyn 
till de olika områden, som personalvården 
berör, kunna vara av mycket skiftande in
nehåll, 

b) bearbetning av exempelvis det mate
rial, som framkommer vid intresseunder
sökningar av nyinryckande m. fl., och av 
anmälningar till fritidsundervisning i olika 
former, 

c) bokföring av inkomst- och utgifts
poster i fråga om anslag av statsmedel eller 
ur lägerkassa (motsvarande), 

d) utskrift av olika handlingar såsom 
uppsättande av ansökningar från värnplik
tiga m. fl. om förmåner av olika slag m. m. 

För förslaget om skrivbiträde åt vissa as
sistenter talar i första hand, att dessas ar
betsuppgifter äro så omfattande, att assi
stenten i görligaste mån behöver frigöras 
från de mera rutinmässiga delarna av verk
samheten. Expeditionsarbetet, som i vissa 
avseenden utgör grundvalarna för assisten
tens arbete, måste skötas. Vid överbelast
ning på detta område måste sådana arbets

uppgifter, som fordra personlig insats — 
de egentliga personalvårdsuppgifterna — 
eftersättas. Åtminstone på längre sikt kan 
dylikt förhållande befaras leda till att as
sistenten blir en »skrivbordskarl», vilket 
han absolut icke bör vara. 

Ett rätt bedrivet personalvårdsarbete från 
assistentens sida fordrar att han för uppnå
ende av förbindelser med den personal, för 
vilken han arbetar, och med befattnings
havare, organ och myndigheter, som ha att 
taga befattning med personalvårdsärenden 
av olika slag, icke är i alltför stor utsträck
ning bunden vid tjänsterummet. Under as
sistentens frånvaro från tjänsterummet kan 
skrivbiträdet i fråga om besökande eller 
telefon lämna upplysningar av olika slag. 
Skrivbiträdet kan således upplysa om var 
assistenten för tillfället träffas eller när 
han åter är anträffbar å tjänsterummet. I 
andra fall kan biträdet göra en anteckning 
om vad saken gäller samt när, var eller hur 
assistenten kan sätta sig i förbindelse med 
vederbörande. I fråga om exempelvis alle
nast erhållande av vissa ansökningsformu
lär får vederbörande genast sitt ärende ut
rättat. 

Efter att ha tjänstgjort någon tid bör 
skrivbiträdet också kunna besvara mera 
ofta förekommande frågor av enklare be
skaffenhet och hjälpa till med ifyllande av 
formulär och dylikt. Skrivbiträdet kan i 
nyssnämnda avseende icke ersättas med 
tillgång till skrivcentral. Å dylik kan icke 
heller läggas sådana delar av expeditions
arbetet som registrering och sannolikt icke 
heller bearbetning av material av olika 
slag. I fråga om utskrifter bör vidare ihåg-
kommas att, särskilt inom socialvårdens 
område, ärendena kunna vara av sådan per
sonlig eller eljest ömtålig natur, att den 
hjälpsökande både väntar och skäligen kan 
påfordra att hans angelägenheter icke bliva 
kända för andra än sådana befattnings
havare, som mera regelmässigt ha att syssla 
med ärenden av dylik art, och som därför 
ha mindre sinne för nyhetsvärden än för 
betydelsen av tystnad. 

Militärutredningen ansåg dock att 
skrivbiträdesfrågan borde bedömas i 
samband med övriga frågor rörande ex
peditionstjänsten vid förbanden. Detta 
har dock icke blivit fallet. 

De uppgifter, som inhämtats från för-
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bandscheferna, visa, att personalvårds
tjänsten endast vid ett förband har hel
tidsanställt skrivbiträde och vid ett tio
tal förband värnpliktiga skrivbiträden. 
I övrigt erhålles hjälp från skrivcentral 
eller från annan avdelning. Undantag 
utgöra fjorton förband, som uppgivas 
f. n. icke lämna någon skrivhjälp. 

Fjorton förbandschefer anse att ett 
värnpliktigt biträde bör avses för per
sonalvårdsverksamheten och lika många 
att ett civilanställt skrivbiträde (i några 
fall delat med annan avdelning) skall 
anställas för detta ändamål. Övriga che
fer finner att en skrivcentral eller en 
annan avdelning skall kunna lämna er
forderlig hjälp. 

Efter överläggningar med represen
tanter för försvarets personalvårds-
tjänstemannaförening har erhållits ett 
mer detaljerat uttalande från förening
en, varur citeras följande: 

Bristen på biträdande personal medför 
också, att assistenten i stor utsträckning 
måste ägna sig åt mera rutinmässigt manu
ellt arbete i form av maskinskrivning, ar
kivering, etc. Detta kan icke anses vara ett 
rationellt utnyttjande av personalvårdsas
sistenten, varför det måste anses vara i 
hög grad motiverat att avlasta dessa min
dre kvalificerade arbetsuppgifter på viss 
biträdande personal. 

Med hänsyn till att förekommande korre
spondens i stor utsträckning gäller problem 
av ömtålig karaktär för den enskilde indi
viden eller hans framtid är det dessutom 
angeläget, att garantier skapas för att dessa 
frågor röner en konfidentiell behandling. 
Av denna anledning synes det vara mindre 
lämpligt, att dylik korrespondens utlämnas 
till värnpliktiga skrivbiträden eller allmän 
skrivcentral. 

Ett civilanställt skrivbiträde kan i all
mänhet beredas full sysselsättning å större 
förband med heltidsanställd assistent, och 
även vid ett flertal övriga förband torde en 
heltidsanställd befattningshavare kunna 
motiveras, eventuellt genom att befatt
ningen som bibliotekarie vid förbandsbib
lioteket samordas med denna tjänst. Om 
därvidlag lämpligheten såsom bibliotekarie 

tillmätes övervägande betydelse, torde man 
med utgångspunkt från den nära samhörig
heten med biblioteks- och övrigt folkbild
ningsarbete kunna räkna med, att denna 
befattningshavare även kan komma att 
vara assistenten till värdefull hjälp vid 
genomförandet av bl. a. frivilligt bildnings
arbete. 

Den utbildning av värnpliktiga blivande 
assistenter, som eventuellt kan komma att 
ske vid personalvårdsdetaljerna vid för
banden, torde knappast kunna bedrivas på 
ett sådant sätt, att dessa värnpliktiga kun
na tillgodose det enligt ovan föreliggande 
behovet av biträdande personal. 

Man torde få utgå ifrån, att dessa värn
pliktiga också måste bibringas en viss 
grundläggande militär utbildning, och om 
de sedan dessutom skall bibringas praktisk 
erfarenhet av militär personalvård, får 
detta icke inskränka sig till träning i ma
skinskrivning, utan måste ske på så sätt att 
de under personalvårdsassistentens överin
seende få utföra erforderliga undersök
ningar och utredningar, vilka kunna ifråga-
komma vid ärendenas handläggning. 

Då en viss teoretisk undervisning även 
torde komma att ingå i utbildningen, torde 
det stå klart, att assistentens arbetsbörda 
ingalunda kommer att avlastas i någon 
större utsträckning. Snarast torde man få 
räkna med, att denna utbildning — åtmin
stone i början — kommer att medföra en 
hel del extraarbete för personalvårdsassi
stenten. En sådan lösning av skrivhjälps-
frågan kan därför icke anses acceptabel. 

Överväganden ha gjorts — vilket bl. a. 
framgår av det sistnämnda citatet — att 
söka tillgodose skrivbiträdesbehovet ge
nom att ordna utbildningen av värn
pliktiga assistenter för krigsorganisa
tionen i kombination med tjänstgöring 
som skrivbiträde. Med hänsyn till de 
krav, som måste ställas på att även 
dessa assistenter genomgått militär ut
bildning, torde denna väg icke kunna 
följas. Hittills ha dock i flera fall så
dana värnpliktiga skrivbiträden, som 
fullgjort långvarig och meriterande 
tjänst hos en heltidsanställd assistent 
och haft god civil underbyggnad, krigs-
placerats i assistentbefattning. 
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Tillgången på värnpliktiga, avsedda 
som skriv- och expeditionsbiträden, är 
f. n. mycket liten vid de allra flesta för
band. Vissa möjligheter böra ändock 
finnas att tilldela personaltjänstdetal-
jen inom varje garnison ett värnpliktigt 
expeditionsbiträde. 

Enligt uppgift från en garnisonsassi
stent är ett kvalificerat värnpliktigt 
skrivbiträde att föredraga framför ett 
civilanställt. Assistenten anför härom 
följande, i vilket samtliga förbands
chefer inom garnisonen instämma: 

Det rena maskinskrivningsarbetet med 
vad som därtill hör är per dag av för liten 
omfattning för att motivera ett heltidsan
ställt biträde. Arbetet för ett skrivbiträde 
består bl. a. även i att vara postordonnans, 
cykla ärenden mellan garnisonens förband, 
svara i telefon under assistentens frånvaro, 
fullgöra mindre uppdrag i personalvårdsar
betet. Deltidsanställt biträde är av dessa 
skäl ej lämpligt. 

Tjänsten som biträde hos garnisonsassi
stenten utgör en god utbildning i personal
vårdsarbetet, som gör vederbörande värn
pliktig lämplig att krigsplaceras inom per
sonalvårdsarbetet. 

Ett oavvisligt krav när det gäller att gå 
in för värnpliktigt skrivbiträde till hjälp 
åt garnisonsassistent är dock, förutom en 
viss civil allmänbildning, att tillgången på 
opt skrivbiträden garanteras för garnisons
assistentens expedition. 

Andra uppgifter tyda dock på att om
fattningen av den rena expeditionstjän
sten är avsevärt större än vad ovan an
givna citat giver vid handen. Såväl för
bandschefer som assistenter under
stryka det i flera uttalanden. 

Behovet av heltidsanställt civilt skriv
biträde vid personaltjänstdetaljen blir 
givetvis större ju fler förband som skola 
betjänas av detaljen. Det synes därför 
önskvärt att i garnisoner med flera för
band finnes ett skrivbiträde för perso
nalvårdstjänsten eller i de största garni
sonerna två sådana biträden. En ovan 

anförd motivering för inrät tande av så
dana tjänster, som synes riktig, var att 
biträdet under assistentens frånvaro 
skulle kunna besvara enklare förfråg
ningar, mottaga meddelanden och över
huvudtaget hålla tjänsten i gång. Från 
den synpunkten torde det vara rimligt 
att en personalkonsulent, som ensam 
handhar två förband, i första hand 
får ett sådant biträde, då han till skill
nad från andra icke har någon assistent 
med vilken avlösning och växeltjänstgö
ring kan ordnas. Cheferna för de två 
förband, som ligga på långt avstånd 
från varandra i en garnison och ha ge
mensam garnisonsassistent, säga på tal 
om skrivbiträdesfrågan: 

Heltidsanställd skrivhjälp erfordras 
minst, helst något mera kvalificerad expe-
ditionshjälp. Assistentens tid räcker inte 
till, varför fritiden får tagas i anspråk för 
mycket, vilket arbetet i längden blir lidan
de på. Någon måste alltid vara tillstädes 
på en expedition med denna karaktär, an
nars kan det verka som assistenten aldrig 
vore tillstädes med hans rörliga arbete. 
Någon måste taga emot löpande ärenden 
och orientera assistenten vid hans åter
komst, så han kan sätta sig i förbindelse 
med vederbörande. Telefonväxeln kan inte 
i erforderlig utsträckning utnyttjas för 
detta ändamål. På enklare förfrågningar 
bör även annan än assistenten kunna svara 
Ett värnpliktigt skrivbiträde eller en expe
ditionsunderofficer som bytes ständigt är 
av mindre värde, då de inte hinner sätta 
sig in i arbetet. Till förkovran och följande 
av utvecklingen på hithörande områden åt
går mycken tid, som assistenten icke får 
under nuvarande förhållanden, ej ens i 
nämnvärd utsträckning under sin fritid, åt
minstone om han är ny i tjänsten. 

Kombinationen skrivbiträde — biblio
tekarie har prövats vid några förband 
och föreslås från flera håll. De tidigare 
citerade synpunkter, som i det avseen
det även framförts från personalvårds-
tjänstemannaföreningen, synas riktiga 
och väl värda att pröva. I sina yttran-
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den om biblioteken framhålla ett fler
tal förbandschefer svårigheten att med 
nuvarande arvoden få behålla eller ny
anställa något så när kompetenta biblio
tekarier. Därför kan det framförda för
slaget tänkas vara en lösning även av 
detta problem. 

Av det anförda framgår, att vissa 
skäl tala för att inrätta skrivbiträdes
befattningar för personalvårdstjänsten 
vid förbanden. Dock synes en fullstän
dig utbyggnad av expeditionstjänsten 
på detta område just nu icke vara till
rådlig. Den nya personalvårdsorgani
sationen bör först ha tillämpats under 
någon tid, innan en slutgiltig organi
sation av expeditionstjänsten faststäl
les. Det torde ankomma på det centrala 
organet att sedermera återkomma till 
denna fråga. Det ligger i sakens natur, 
att den mera kvalificerade arbetskraft 
som konsulenten utgör icke bör tagas i 
anspråk för mindre kvalificerade ar
betskrafter. 

För att den föreslagna personalvårds
organisationen skall kunna fungera är 
emellertid en viss förstärkning av ex
peditionstjänsten erforderlig. Med hän
syn till den återhållsamhet som bör 
iakttagas i fråga om nya uppgifter sy
nas t. v. följande åtgärder böra vidta
gas: 

1. Vid var och en av de fyra di
striktsavdelningarna anställes ett kansli
biträde i lönegrad Ce 11. Med hänsyn 
till de kvalificerade ärenden, som kom
ma att handläggas pä distriktsavdel
ningarna, och vikten av att den löpande 
tjänsten kan upprätthållas, då förste 
personalkonsulenten befinner sig på re
sor och tjänsteuppdrag utanför sin ex
pedition, är detta ett minimibehov. 

2. Vid personaltjänstdetaljerna i 
vissa större och medelstora garnisoner 
anställas biträden för skriv- och kon-
torsgöromål enligt den reglerade be-

fordringsgången. Dessa befattningar 
böra i första hand placeras vid perso
naltjänstdetaljerna i Kristianstad, Häss
leholm, Eksjö, Karlskrona, Uppsala, 
Linköping, Visby, Skövde, Göteborg, 
Östersund, Sollefteå, Boden och Umeå. 
Sammanlagt skulle alltså inrättas tret
ton dylika befattningar, vartill för 
verksamheten inom Stockholms garni
son komma två sådana befattningar. 

Som ett mindre kostnadskrävande al
ternativ härtill kan övervägas att till
godose behovet genom anlitande av 
värnpliktiga skrivbiträden. Det bör 
emellertid framhållas, att denna form 
för tillgodoseende av expeditionstjänst-
behovet på längre sikt icke är tillfyllest. 
De värnpliktiga stå i allmänhet icke 
till förfogande under hela året och rätt 
lång tid erfordras, innan de bli till
räckligt väl insatta i sina arbetsuppgif
ter. Andra olägenheter som äro förena
de med ett sådant system ha tidigare 
framförts i detta kapitel. Med hänsyn 
till kostnaderna vid inrättande av 
skrivbiträdesbefattningar ha vi emeller
tid ansett oss böra framlägga detta al
ternativ. 

3. Förutom ovan angivna biträdes
behov vid de större garnisonernas cen
trala expeditioner föreligger behov av 
värnpliktiga skrivbiträden vid förban
dens personaltjänstdetaljer. Det sam
manlagda antalet värnpliktiga skrivbi
träden för detta ändamål måste bli be
roende på tillgången och en avvägning 
mellan de olika tjänstegrenarnas be
hov. Personalvårdstjänsten bör därvid 
tillerkännas samma ställning som öv
riga tjänstegrenar. Härvid bör tagas 
hänsyn till att personalvårdstjänsten 
inom en större garnison, som erhållit 
ett civilanställt skrivbiträde, även kan 
vara i stort behov av värnpliktiga bi
träden. 

4. Om en konsulent (assistent) icke 
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har tillgång till eget skrivbiträde, bör 
han i fråga om utskrifter av brådskan
de natur, som äga samband med hand
läggningen av ett socialt ärende, äga 
sådan företrädesrätt vid skrivcentral 
(motsvarande), att ärendet icke för-
dröjes till förfång för den enskilde. 

5. Försök med anlitande av ovan 
enligt punkt 1 anställda skrivbiträden 
som bibliotekarier bör äga rum. 

Behov av vikarier m. m. 

Tidigare har i olika sammanhang 
framkommit, att den föreslagna orga
nisationen är så uppbyggd att det fin
nes en ställföreträdare och ersättare 
för den i första hand ansvarige och 
verkställande befattningshavaren. Per
sonalassistenten (i Stockholm och 
Karlskrona annan konsulent) eller per
sonalofficer II skall sålunda svara för 
personalkonsulentens tjänst. För den 
deltidsanställda assistenten bör perso
nalofficer I svara. Personalofficerarnas 
arbetsuppgifter kunna dels övertagas 
av de civila befattningshavarna och 
dels av andra officerare, som erhållit 
utbildning i personalvård eller på annat 
sätt äro lämpliga. Vikarier för distrikts
konsulenter böra vid varje tillfälle kun
na utses bland övriga personalkonsu
lenter inom distriktet eller bland per
sonal inom det centrala organet. I de 
flesta fall böra alltså de frågor om er
sättare, som f. n. uppstå vid en perso
nalvårdsassistents sjukdom, tjänstledig
het, semester, deltagande i utbildning 
o. s. v., kunna lösas. Det kan dock upp
stå vissa svårigheter. Icke minst komma 
rätt stora krav att ställas på vikarien, 
om konsulenten (assistenten) under en 
tid varje år skall deltaga i inskrivnings
förrättningarna. 

Om detta system medför så stora 
praktiska fördelar, kan icke bedömas 
förrän det tillämpats under en tid. Dess 

svaghet ligger framför allt i att de be
fattningshavare, som skola kunna över
taga andras arbetsuppgifter, redan förut 
torde vara mer än nog sysselsatta och 
icke i sin tur kunna överlämna sitt ar
bete till andra. Möjligheter att utnyttja 
praktikanter och sådana, som äro villiga 
att auskultera, böra undersökas. Försök 
har under sommaren gjorts vid några 
förband i Stockholm, varvid elever i en 
socialvårdskurs, anordnad av Boda 
Korset och försvarsstabens socialdetalj, 
ha tjänstgjort som assistenter. 

Med tanke på att arbetsbördan vid 
vissa tillfällen kan bli särskilt stor vid 
ett förband är det dock nödvändigt att 
i förslag om den centrala organisatio
nen beakta behovet av personal, som 
kan ställas till förfogande vid förban
den. I kap. XVI avgives även förslag om 
täckande av detta behov. Möjligheten att 
för viss tid vidtaga omplacering av be
fattningshavare inom personalkåren bör 
även uppmärksammas. 

Socialtjänstens form 

Socialtjänsten innefattar i sig alla de 
råd- och stödåtgärder, som exemplifi
erats i kap. VI: 2, och dessutom plan
läggning av människors omhänderta
gande i olika nödsituationer under krig. 
Medan den fredsmässiga uppgiften 
främst åvilar krigsmakten och andra 
organ under försvarsdepartementet — 
givetvis i samarbete även med andra 
myndigheter — är krigsplaneringen en 
gemensam uppgift för främst försvars-
och inrikesdepartementens myndig
heter. Den nödvändiga samordningen 
mellan civilförsvarets och krigsmaktens 
socialtjänst i krig är framför allt en 
uppgift för de centrala myndigheterna. 
Det synes dock vara av väsentlig be
tydelse att ett lokalt förberedelsearbete 
kommer till stånd under intimt samar-
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bete mellan länsstyrelserna och di
striktsavdelningarna. Anvisningar här
om böra så snart som möjligt utfärdas 
genom det centrala organets försorg. 

I detta sammanhang skola några syn
punkter framläggas på formerna för 
den fredsmässiga socialtjänsten (jämför 
kap. VI: 2) och framför allt för den so
ciala rådgivningen. 

Som ett av argumenten mot den orga
niserade personalvården och speciellt 
den sociala rådgivningen har anförts, 
att dessa särskilda tjänstemän, assisten
terna, tränger sig mellan befäl och 
t rupp och berövar befälet ett av de 
främsta kontaktmedlen, nämligen att 
hjälpa den underlydande i hans be
kymmer och att stå som initiativtagare 
till de trivselmoment, som bryter av 
från hård och stundvis monoton tjänst. 
Att personalvårdsverksamheten icke 
har som sin uppgift att h indra kontak
ten befäl och t rupp utan istället att 
stärka den framgår bl. a. av vad tidi
gare anförts om chefens ansvar för per
sonalvården. De speciella befattnings
havarnas uppgift är att underlätta de 
militära chefernas arbete i dessa avse
enden liksom att i egenskap av särskilt 
utbildade fackmän åstadkomma en 
bättre, och effektivare hjälp till den 
enskilde. 

I kap. V ha även angivits de frågor, 
som konsulenten — assistenten bör 
handlägga utan att känna sig beroende 
av sin ställning som chefens biträde. I 
detta sammanhang kan anföras följande 
citat ur en regementschefs y t t rande: 

Personalvårdsassistent bör i sin rådgiv
ning ha rätt att lämna råd och upplys
ningar till all personal i alla frågor, som 
han anser sig ha kompetens att lämna råd 
i. Inskränkes hans rätt i detta avseende, 
kan syftet med rådgivningsverksamheten 
förfelas och institutionen bliva en källa till 
missnöje. Rådgivningen får dock icke med
verka till att personalens förtroende för be

fälet minskas, varför personalvårdsassi
stent i sin rådgivningsverksamhet skall ha 
intim kontakt med framför allt utbild
ningsbefälet. 

I fråga om konsulentens (assisten
tens) skyldighet att lämna en hjälpsö
kande den vägledning, denne önskar, 
kan hänvisas till riksdagens militieom-
budsmans uttalande i 1946 års ämbets-
berättelse (sid. 263 f ) : 

Det må vara riktigt som fram
hållit, att en assistent icke bör lämna in
kallade biträde med uppsättande av skrifter 
till myndigheter i sådana fall, där det för 
assistenten är uppenbart, att därav icke 
kan föranledas någon åtgärd från vederbö
rande myndighets sida. Starka skäl måste 
emellertid föreligga för att en assistent 
skall vägra att lämna biträde för överkla
gande av utmätningsförrättning eller annat 
dylikt beslut av myndighet. Det kan knap
past i allmänhet begäras av en socialvårds
assistent, att han skall kunna med säkerhet 
bedöma möjligheterna att ernå ändring i 
ett sådant beslut. En assistent, som ger sig 
in på en dylik prövning, måste härvid iakt
taga största varsamhet, så att han icke för
anleder den inkallade att underlåta någon 
åtgärd, som kan erfordras för tillvara
tagande av dennes rätt. Försiktigheten sy
nes mig därför bjuda, att en direkt fram
ställning om biträde för uppsättande av be
svärsskrift av enklare slag ej avvisas utom 
i klara undantagsfall. Där inkallad begär 
ett råd, huruvida han i ett visst fall bör an
föra besvär eller ej, måste assistenten dock 
givetvis giva uttryck för sin uppfattning i 
frågan. 

Särskild tid bör vara avsedd för mot
tagningen. Denna tid skall genom an
slag m. m. vara känd för all berörd 
personal. F. n. skall personalvårdsas
sistent enligt instruktionen vara till
gänglig minst två gånger i veckan för 
allmän regelbunden mottagning i sär
skild lokal. Synpunkter på lokalen åter
finnas i kap. XIII. Med hänsyn till den 
omfattning i fråga om ärenden och be
rörd personal, som kan ifrågakomma 
under mottagningen, synes det vara 
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lämpligt att var och en har möjlighet 
anträffa den sociala rådgivaren inom 
garnisonsorten på bestämda t ider minst 
tre gånger i veckan. I garnisoner med 
flera förband behöver för den skull 
icke tre mottagningar äga rum inom 
varje förband. Om avstånden mellan 
förbanden icke äro alltför stora, kan 
det ofta vara lämpligt att ha de flesta 
mottagningarna vid en centralexpedi
tion, där alla hjälpmedel — handböc
ker, författningar, blanketter m. m. — 
finnas. Ju mer centralt denna expedi
tion kan ligga i förhållande till de plat
ser, där de värnpliktiga i första hand 
tillbringar sin fritid, desto bättre. I 
Stockholm och Göteborg böra bl. a. 
möjligheterna undersökas att förlägga 
en rådgivningscentral i städernas cen
trum. Härigenom får även den fast an
ställda militära och civila personalen, 
som är bosatt på garnisonsorterna, 
större möjligheter att på sin fritid be
söka en sådan mottagning. Minst en 
gång i veckan bör dock även under så
dana förhållanden mottagning äga rum 
inom varje förband. 

Att särskild mottagningstid finnes, 
innebär endast att var och en, som ön
skar hjälp och upplysningar, skall vara 
säker på att träffa konsulenten eller as
sistenten. Givetvis måste denne även 
under andra t ider vara beredd att 
hjälpa till med brådskande ärenden 
och kunna lämna önskade upplysningar. 
Med hänsyn till annat viktigt och tids
ödande arbete, som åligga konsulen
terna m. fl. bör dock en viss reglering 
av arbetstiden äga rum. 

I de fall en konsulent eller assistent 
har hand om personalvårdstjänsten vid 
ett förband, skall han självfallet ha 
hand om den sociala rådgivningen. Om 
två eller flera civila befattningshavare 
tjänstgöra i en garnison med flera för
band måste en uppdelning av mottag

ningarna äga rum. Socialtjänsten vid ett 
förband bör därvid om möjligt icke 
uppdelas på flera befattningshavare 
utan överlämnas till en, som därigenom 
kan förvärva den grundliga kännedom 
om förbandets förhållanden, vilken är 
en förutsättning för god rådgivning. 
Personalofficerarna synas endast i un
dantagsfall behöva tagas i anspråk för 
rådgivningsverksamhet. De närmare 
anvisningarna härom torde böra an
komma pä det centrala organet att ut
färda. 

Konsulenter och assistenter böra 
åläggas tystnadsplikt i fråga om upp
gifter, som framkomma under rådgiv
ningen och vilka kunna anses vara av 
konfidentiell natur. De uppgifter böra 
alltså icke heller meddelas en överord
nad, om icke uppgiftslämnaren har 
lämnat medgivande eller föreskrifter 
härom finnas utfärdade i annan ord
ning. En person som söker konsulen
ten (assistenten) måste veta att han kan 
göra det med fullt förtroende. 

Den aktiva socialtjänsten får givetvis 
icke vara inskränkt till att dess hand-
havare sitter i ett mottagningsrum och 
väntar på »fall». En del av rådgivningen 
— och en ganska viktig sådan — måste 
äga rum på sjukhus, i arrestlokaler, i 
förläggningar o. dyl. såsom exempli
fierats i kap. VI: 6. Nära besläktad med 
dessa besök är den förebyggande so
cialtjänst, som bl. a. bör syfta till att 
avskaffa anledningar till missnöje och 
vantrivsel och därigenom onödiggöra 
både sådana demonstrationer mot tjän
steförhållandena som t. ex. matstrejker 
i allmänhet utgöra och enskilda aktio
ner, vare sig det kommer till uttryck 
genom »maskning» i tjänsten, rymning 
från tjänstgöringen, insändare i dags
pressen eller på annat sätt. En del av 
dessa åtgärder, som mestadels härröra 
från värnpliktiga, ha en viss reell an-
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ledning, andra bero på bristande upp
lysning och andra åter bottna i med
vetet missförstånd eller kverulanslust. 
Om konsulenten (assistenten) har gott 
omdöme och förmåga att vinna alla 
personalkategoriers förtroende, synes 
det icke uteslutet, att han kan bidraga 
till att minska antalet sådana yttringar 
till ett minimum. 

En viktig sida av den förebyggande 
socialtjänsten torde vara att hjälpa dem, 
som icke av sig själva gå till någon med 
sina problem. Att så icke sker kan bero 
på en önskan hos vedierbörande att 
klara sig själv, och i sådana fall bör 
konsulenten ej vara påträngande. Men 
anledningen kan även vara oföretag
samhet eller rädsla, och vid sådana till
fällen har konsulenten (assistenten) i 
allmänhet en uppgift att fylla. 

Medel för omedelbar social hjälp till 
värnpliktiga och andra, som råkat i 
svårt ekonomiskt trångmål av mer eller 
mindre tillfällig natur, ha ansetts be
hövliga för personalvårdstjänsten vid 
förbanden. Personalvårdsassistenter ha 
vid flera tillfällen framhållit detta ön
skemål. En förfrågan härom till för
bandscheferna har givit till resultat, att 
sextio förbandschefer ansett sådana 
medel erforderliga, medan sjutton an
sett motsatsen. 

Det är icke möjligt att i detta sam
manhang närmare undersöka det verk
liga behovet av sådan hjälpverksamhet. 
Det torde dock icke råda något tvivel 
om att, därest medel i begränsad omfatt
ning ställdes till personalvårdsorga
nens förfogande, möjligheterna att läm
na effektiv hjälp avsevärt skulle ökas. 
F. n. finnes ett statsanslag om 50.000 
kronor för särskild hjälpverksamhet till 
förmån för de värnpliktiga och deras 
familjer i fråga om sådana utgifter, som 
icke kunna täckas av familjebidrag 
m. m. Detta anslag har visat sig vara 

av stort värde i den sociala verksamhe
ten, men användningen begränsas i all
mänhet till sådana fall, där behov av 
brådskande hjälp icke föreligger. Även 
om den beslutande myndigheten, i detta 
fall försvarets socialbyrå, vid vissa till
fällen — framför allt i fråga om för
band i Stockholm — beviljat anslag 
utan grundligare formell prövning, 
medför dock ansökningsförfarandet 
med åtföljande prövning av dels famil
jebidragsnämnden i hemortskommunen 
och dels den centrala myndigheten att 
ofta alltför lång tid förflyter innan 
hjälpbehovet kan tillfredsställas. Det 
vore önskvärt att kunna finna en lämp
lig form för att lämna hjälpen, där den 
hjälpbehövande värnpliktige befinner 
sig, d. v. s. vid förbandet. 

Vid några förband, som ha särskilda 
enskilda kassor eller fonder till förfo
gande, har personalvårdsassistent an-
förtrotts ett mindre anslag, med vars 
hjälp han efter prövning kunnat lämna 
bidrag eller lån i mycket angelägna fall. 
Detta system har varit av väsentligt 
värde och icke medfört några olägen
heter. 

I allmänhet bör en sådan hjälpverk
samhet bedrivas under principiellt sam
ma betingelser som allmän socialhjälp, 
d. v. s. med återbetalningsskyldighet. 

Hjälp i form av mindre lån bör kun
na lämnas i relativt enkla former och 
under skäliga garantier för återbetal
ning. Det bör bl. a. vara tillåtet att ge
nom avdrag å låntagarens penningbi
drag och andra ekonomiska ersättning
ar under militärtjänsten inom de grän
ser, som angivas i värnpliktsavlönings-
kungörelsens § 14, hålla långivaren
staten skadeslös. Därest länehjälp skall 
medföra åsyftad effekt, måste lånean
sökan kunna besvaras mycket snabbt 
och proceduren för att anhålla om ett 
lån icke verka avskräckande. Dessa ön-

111 



skemål få dock ej hindra att prövningen 
av ingiven låneansökan garanterar å 
ena sidan objektivitet, å andra sidan 
betryggande omsorg om lånehjälpens 
uppgift. Lån skall naturligtvis beviljas 
endast i sådana fall, där ömmande so
ciala skäl föreligga och endast för att 
giva den första hjälpen i ett akut nöd
läge. Föreligga särskilt ömmande om
ständigheter, bör bidrag kunna före
komma i stället för lån. Föreligga å 
andra sidan sådana omständigheter, att 
hjälp kan erhållas genom annan och för 
ändamålet avsedd social verksamhet 
bör icke en militär hjälpverksamhet 
träda i funktion. 

Det är icke möjligt att nämna de be
lopp, som enligt ovan skisserad militär 
hjälpverksamhet innefattande lån och 
bidrag kräver. En framkomlig väg i 
dagens läge synes vara, att statsmakter
na dels medgåve att sådan låneverk
samhet som ovan angivits får förekom
ma, dels ansloge förslagsvis 10.000 kro
nor att av det centrala personalvårds
organet närmare fördelas på förbanden 
för låneverksamhet, ett belopp som 
principiellt icke skall förbrukas. Det 
synes icke uteslutet att ovannämnda 
anslag för särskild verksamhet till för
mån för de värnpliktiga och deras fa
miljer (under anslagsposten Armén: 
Familjebidrag) samtidigt minskas med 
motsvarande belopp. Med ledning av de 
erfarenheter man vinner från en sådan 
låneverksamhet, torde det senare bli 
möjligt att bilda sig en närmare uppfatt
ning om behov och omfattning. Förslag 
om de närmare bestämmelserna för 
verksamheten bör avgivas av det cen
trala organet. 

Befattningshavarnas resor 

Personalvården kräver av sina befatt
ningshavare, att de skola kunna lösa 

sina arbetsuppgifter även på andra håll 
än i sina mottagningsrum. Den förut
sätter även, att de som representanter 
för sina förband skola hålla kontakt 
med motsvarande verksamhet inom det 
civila livet. Överhuvudtaget måste en 
personalkonsulent, personalofficer eller 
personalassistent räkna med en »rörlig» 
tjänstgöring. Denna rörlighet måste 
dock vara begränsad både av hänsyn 
till den tid, som åtgår till andra upp
gifter, och av hänsyn till de ekonomi
ska resurserna. F. n. äro de senare 
praktiskt taget obefintliga, vilket även 
medfört att tjänsten på sina håll i des
sa avseenden allvarligt blivit eftersatt. 

Åttio förbandschefer ha besvarat en 
fråga, om det vore önskvärt, att sär
skilda medel funnes för att möjliggöra 
för personalvårdsassistent (personal
vårdsofficer) att genom resor närmare 
undersöka och hjälpa till i svårare so
cialfall (t. ex. dödsfall), deltaga i civila 
konferenser o. dyl. Av dessa chefer ha 
sjuttiofem besvarat frågan med ja. 
Denna uppfattning bestyrker erfaren
heterna av att sådana behov föreligga. 

Vid följande tillfällen synas rese- och 
traktamentskostnader kunna komma 
ifråga. 

a) Vid handläggningen av svårare so
cialfall. Det kan t. ex. vara fråga om be
sök på en i militärtjänst avliden värn
pliktigs hemort för att hjälpa de efter
levande att ordna upp de förhållanden, 
som blivit en följd av dödsfallet. Det 
kan gälla någon, som skadats under 
tjänstgöring eller som till följd av mili
tärtjänstgöringen råkat i besvärliga eko
nomiska förhållanden eller har bekym
mer med familjen. Det har förekommit, 
att förbandsassistent av egna medel be
stridit resekostnader m. m. i samband 
med begravning av i militärtjänst om
kommen värnpliktig, för besök hos 
värnpliktigs anhörig etc. I ett fall har 

112 



framställning om ersättning till perso
nalvårdsassistent för kostnader i sam
band med sådan resa underställts Kungl. 
Maj:t, varvid medgavs, att kostnaderna 
finge bestridas av statsmedel. 

Nyligen företagna undersökningar 
bland förbandschefer och förbandsassi
stenter har givit vid handen, att en möj
lighet för personal inom personalvår
den att företaga tjänsteresor skulle vara 
av påtagligt värde i vissa sammanhang. 
Telefon och post äro icke i alla fall till
fredsställande hjälpmedel. Personlig 
närvaro ger en kontakt, som skapar 
både förtroende för och uppskattning 
av den militära personalvården, för
utom att hjälpen därigenom kan bli 
mera effektiv. 

Statsverkets årskostnader för sådana 
resor, om vilka här är fråga, torde icke 
komma att uppgå till något större be
lopp. Det är givetvis mycket vanskligt 
att verkställa en uppskattning av ifråga
varande kostnader. Tillfrågade för
bandsassistenter anse, att genomsnitts
behovet av resor vid varje förband tor
de uppgå till 3 å 4 per år samt att kost
naderna härför skulle komma att uppgå 
till mellan 200 och 300 kronor per för
band och år. Totala årskostnaden skulle 
enligt dessa beräkningar uppgå till c:a 
20.000 kronor. Under ett övergångs- och 
försöksår skulle sannolikt ett mindre 
belopp komma att täcka här avsedda 
kostnader. En förutsättning härför är 
dock, att det centrala organet efter 
prövning i varje särskilt fall lämnar 
medgivande till sådana resor. I enlighet 
med förslag i kap. XIV bör ett stort an
tal av dessa ärenden kunna handläggas 
genom kommunala organs försorg. 

b) För deltagande i civila konferen
ser m. m. För att t. ex. konsulenterna 
skola kunna följa med i utvecklingen på 
de områden, de företräda inom försva
ret, är det önskvärt, att de någon gång få 

deltaga i en civil folkbildningskonfe
rens, en allmän socialvårdskurs el. dyl. 
Härigenom få de icke blott vidgade kun
skaper utan även kontakter, som äro 
värdefulla för tjänstens bedrivande. 
Detta deltagande måste, när det skall be
kostas av statsmedel, emellertid med
givas med stor återhållsamhet. 

c) För studier vid andra förband. Ett 
visst utbyte av erfarenheter mellan be
fattningshavarna vid olika förband har 
utan tvekan en stimulerande inverkan 
på tjänsten. Avsikten är att detta utbyte 
skall förekomma vid de tidigare före
slagna veckokonferenserna (kap. X: 6) . 
Härutöver finnes det givetvis anledning 
att personal vid något tillfälle besöker 
närliggande förband för att vinna nya 
erfarenheter. 

d) För besök vid det centrala or
ganet. I några av förbandschefernas ytt
randen framhålles önskvärdheten av att 
personalvårdsassistent har möjlighet 
fullgöra viss tjänstgöring vid försvars
stabens socialdetalj. Detta bedömes sär
skilt önskvärt i samband med nyanställ
ning av assistent. Genom den utbild
ning, som nu föreslås före nyanställ
ning synes dock dessa önskemål bli till
godosedda. Det torde dock finnas andra 
skäl för besök hos det centrala organet 
eller hos distriktskonsulenten, t. ex. i 
samband med handläggning av mer 
svårlösta ärenden eller vid påbörjande 
av någon ny verksamhetsgren. 

e) För distriktskonsulentens resor. 
Till dennes viktigare uppgifter måste 
höra att genom besök vid förbanden 
följa personalvården, föreslå ändringar 
och förbättringar, lämna anvisningar 
och upplysningar o. s. v. Sådana resor 
inom distriktet beräknas bli mycket be
tydelsefulla vid åstadkommande av en 
allmän god personalvårdstjänst. Icke 
minst är avsikten att de förband, som 
icke ha någon heltidsanställd personal 
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för detta ändamål, skola kunna få hjälp 
från denna konsulent. 

f) För deltagande i fälttjänstövningar 
o. dyl. Det har tidigare framhållits vil
ken betydelse som måste tillmätas per
sonalkonsulenternas (assistenternas) 
deltagande i militära övningar. Vid sä
dana tillfällen böra de givetvis deltaga 
under samma förhållanden som övrig 
personal. Även samma ersättning bör 
gälla. Icke minst betydelsefull och nöd
vändig är denna personals deltagande 
under krigsförbandsvisa repetitionsöv
ningar, då den sociala upplysningsverk
samheten torde få en betydande om
fattning. 

g) För tjänstgöring vid egna förband 
och staber. Liksom f. n. böra vissa be
fattningshavare handha personalvårds
tjänsten vid fler än ett förband. Tjänst
göringen kan härvid komma att bliva 
förlagd till flera olika kommuner, exem
pelvis Stockholm, Solna och Sundby
berg. I likhet med vad som skett be
träffande de s. k. ambulerande över-
sköterskorna vid försvaret (se Kungl. 
Maj:ts beslut den 19 dec. 1947) torde 
i fråga om personalvårdsassistenter, 
som här åsyftas, böra föreskrivas, att 
vid tillämpningen av 33 § A 3 mom. 
Saar vid varje särskild tidpunkt den 
ort, där tjänstgöringen fullgöres, skall 
utgöra stationeringsort. Härav följer, 
att vederbörande personalvårdstjänste
man icke skulle komma i åtnjutande 
av tjänstgöringstraktamente vid tjänst
göring vid egna förband eller staber 
inom den eller de garnisonsorter, i vil
ka de äro placerade. Däremot synes 
det skäligt, att denne, därest icke fort-
skaffningsmedel för resa mellan de 
olika tjänsteställena kan av kronan 
ställas till förfogande, beredes ersätt
ning för havda resekostnader enligt 
billigaste färdsätt. 

I undantagsfall — exempelvis då 

tjänstgöringen är förlagd till flera på 
längre avstånd från varandra belägna 
orter eller särskilda förhållanden leda 
till att tjänstgöringstiderna pä en ort 
utsträckas — torde dock ersättning ef
ter något förmånligare grunder kunna 
ifrågakomma. En prövning av omstän
digheterna i det särskilda fallet torde 
dock här böra äga rum. 

I detta sammanhang kan även ifråga
sättas, huruvida icke personalkonsu
lent eller assistent bör medfölja de 
större av flottans fartyg under längre 
resor. F. n. medföljer enligt Kungl. 
Maj:ts medgivande i varje särskilt fall 
en marinpastor under dessa resor. Be
hov synes även föreligga att en befatt
ningshavare, som kan fullgöra alla de 
uppgifter, som falla inom personalvår
den, ställdes till förfogande för perso
nalen ombord. Då fast anställda konsu
lenter endast undantagsvis torde kunna 
frigöras härför, bör även möjlighet att 
ombord ha särskild personalofficer el
ler att utnyttja krigsplacerad värnplik
tig personalvårdsassistent skapas. 

För diverse ändamål 

Medel kunna även erfordras för att 
kalla en sökande till konsulent- eller 
assistentbefattning till anställande eller 
förslagsställande myndighet för bedö
mande av lämpligheten. Detta förutsat
tes ingå i utbildningskostnaderna. Från 
något håll har föreslagits medel för per
sonalvårdspersonalens studier utom
lands. Detta förutsattes i varje särskilt 
fall böra avgöras av Kungl. Maj:t på 
samma sätt som för andra befattnings
havare. 

Vid bestämmandet av rese- och trak-
tamentsklass bör deltidsanställd assi
stent likställas med assistent i lönegrad 
Cg 17. 

För ändamålen enligt punkterna a ) , 
d) och e) föreslås att ett anslag ställes 
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till det centrala organets förfogande att 
även användas för resor, företagna av 
det centrala organets personal. Beträf
fande den närmaste dispositionen av 
detta anslag ha olika uppfattningar ut
talats. Några förbandschefer och assi
stenter anse, att ett av statsmakterna 
beslutat anslag enligt punkt a) borde 
fördelas till förbanden och ställas un
der förbandschefens överinseende. An
dra chefer och assistenter anse, att an
slaget bör förvaltas centralt, då det är 
förenat med alltför stora svårigheter 
att på förhand beräkna behovet vid de 
olika förbanden även om man med nå
gon sannolikhet kan beräkna ett genom
snittsbehov. 

Vi anse icke att ett anslag till resor 
m. m. bör fördelas till förbanden. I 
stället bör anslaget disponeras av det 
centrala organet, som bedömer beho

vet i varje särskilt fall. Alltför olika be
dömanden av behovet skulle annars 
uppstå. Förslagsvis torde under en för
söksperiod ett belopp av 30.000 kronor 
vara tillräckligt för samtliga nyssnämn
da ändamål, under förutsättning att det 
centrala organet kan restriktivt be
handla de krav på anslaget, som komma 
att uppstå. Det centrala organet bör ha 
möjlighet att överlämna till distrikts
konsulenterna att fatta beslut i vissa 
brådskande frågor, t. ex. resor för än
damål enligt punkt a ) . 

För ändamål enligt punkt f) böra 
samma bestämmelser gälla som för mi
litär personal i motsvarande ställning. 
Kostnaderna böra bestridas från öv
ningsanslag. 

För ändamål enligt punkterna b ) , c) 
och g) böra försvarsgrenarnas resean
slag få användas. 
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XIV. S A M A R B E T E MED K O M M U N E R N A 

I första hand måste personalvården i 
enlighet med vad förut sagts vara en 
angelägenhet för försvaret. Med hänsyn 
till bäde sin ställning inom samhället 
och vikten av att kunna få dugande sol
dater måste krigsmakten ägna intresse 
och kraft åt att utveckla och effektivi
sera sin personalvårdstjänst. Därför 
återfinnas inom personalvårdens olika 
grenar sådana arbetsuppgifter, som 
mindre taga hänsyn till det militära in
tresset för soldaten och mer beaktar det 
allmänna samhällsintresset för medbor
garen. 

Personalvärden bör därför icke en
bart handhavas av befattningshavare 
inom försvaret, även om en del av dem 
skulle vara specialister pä området. 
Förutsättningen för denna verksamhet 
är i många viktiga frågor samarbete 
»civilt — militärt», d. v. s. mellan män
niskor inom och utom krigsmakten. 
F. ö. ingår detta samarbete — kontakt
verksamheten — även som en del av 
personalvården. 

F. n. förekommer detta samarbete i 
en rad olika former, som det icke an
kommer på denna utredning att be
handla. I detta sammanhang skall en
dast ett aktuellt spörsmål tagas upp, 
som torde kunna bringas till praktisk 
lösning. 

Inom socialtjänsten har varje befäl 
och personalvårdsassistent ofta varit i 
beröring med den kanske vanligaste av 

alla tjänstens arbetsuppgifter — att 
skaffa upplysningar från de värnplik
tigas hemortskommuner. Det kan gälla 
praktiskt taget vilka slag av ärenden 
som helst. Om en värnpliktig begär råd 
och hjälp, så erfordras ofta ett intyg om 
hemmaförhållanden, en upplysning om 
den ekonomiska ställningen eller syn
punkter på behovet av den ena eller an
dra begärda förmånen. Det är inte bara 
vid den sociala rådgivningen, som dessa 
upplysningar erfordras. De krävas i 
lika hög grad vid ett ärendes mer tjän-
stemässiga handläggning. 

Alla, som haft något med personal att 
göra inom försvaret, känna till icke 
blott behovet av bestyrkande eller klar
läggande uppgifter från de värnpliktigas 
hemortskommuner utan även de prak
tiska svårigheterna, när det gäller att 
få fram dessa uppgifter. Den största 
delen av intygen måste de värnpliktiga 
själva anskaffa, vilket ofta leder till av
sevärda förseningar eller ofullständig
het genom att de skola erhålla dem ge
nom sina anhöriga eller vid besök i 
hemorten på en tid, då de kunna träffa 
de rätta personerna. Eftersom detta i 
många fall, då det gäller kommunala 
myndigheter m. fl., måste ske på en var
dag, inträffar det även ganska ofta, att 
de värnpliktiga måste beviljas ledighet 
från tjänsten för att kunna ordna dessa 
sina angelägenheter. 

När en befattningshavare vid något 
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av truppförbanden själv skall inhämta 
de erforderliga uppgifterna, är han ofta 
osäker vilken eller vilka personer, han 
skall vända sig till. I de flesta fall sker 
hänvändelsen till kommunalnämndens 
eller kommunalfullmäktiges ordförande, 
kyrkoherden, landsfiskalen o. s. v. När 
det gäller de större städerna äro svårig
heterna att välja de rätta kontakterna 
för varje speciellt tillfälle ännu större. 

Andra ärenden inom socialtjänsten 
kräva på ett annat sätt kontakt med de 
värnpliktigas hemortsorgan. Det gäller 
alla de frågor som måste lösas med 
hjälp av någon av den allmänna social
politikens olika former och alltså i de 
flesta fall genom kommunala och andra 
organ, t. ex. barnavårds- eller fattig
vårdsnämnd, kommunal bostadsförmed
ling, arbetsförmedling eller sjukkassa. 
Eller det kan gälla sådana speciella för
måner i samband med militärtjänst
göringen, som även handläggas genom 
kommunala organ, främst familjebi
dragsnämnderna. Även en del andra 
mer personliga förhållanden förekomma 
tämligen ofta t. ex. äktenskapsfrågor. I 
sådana fall måste den handläggande 
söka reda på någon i den kommun det 
gäller, som kan hjälpa honom. Den ut
vägen har ofta visat sig svårframkomlig. 

Att varje förband för sig och varje 
befattningshavare för sig åstadkommer 
ett eget kontaktnät med alla de värn
pliktigas hemortskommuner är f. n. den 
enda möjligheten. I en betydande mängd 
fall förekommer, att hjälpen blir ofull
ständig eller beslutet får ett otillfreds
ställande underlag av fakta till följd av 
brister i detta nät. Med det stora rekry
teringsområde, som numera flertalet 
förband har, finns det heller ingen möj
lighet att bygga enbart på personliga 
kontakter. 

Det stora antalet intygsgivare, svårig
heten att bedöma varje intygs reella 

värde och det ofta omständliga sökan
det efter lämpliga upplysningsgivare 
har medfört, att nuvarande förhållan
den på dessa områden äro otillfreds
ställande. Genom att i huvudsak fast
ställa ett bestämt organ i varje kommun, 
som kan lämna vederhäftiga uppgifter, 
bör verksamheten kunna underlättas. 

Fördenskull finnes anledning under
söka huruvida icke ett särskilt organ 
eller måhända ännu hellre en särskild 
kontaktman borde finnas i varje kom
mun för att tillvarataga de värnpliktigas 
och i viss utsträckning även försvarets 
intressen. Hit skulle befattningshavare 
vid förbanden kunna vända sig för att 
erhålla alla upplysningar, intyg o. s. v. 
om de värnpliktiga i kommunen och 
deras förhållanden. Härigenom skulle 
även på orten kunna lämnas hjälp till 
de värnpliktigas anhöriga m. fl. genom 
erforderliga sociala åtgärder. Detta in
nebär bl. a., att familjebidragen på ett 
smidigt sätt skulle kunna kompletteras 
med andra ersättningar och stöd, där 
behov föreligger. Denna samordning 
saknas i de flesta fall för närvarande. 
Skulle ett organ inrättas, borde detta 
kunna övertaga familjebidragsnämndens 
uppgifter. Härigenom skulle icke antalet 
kommunala organ utökas och några vä
sentligt ökade kostnader icke behöva 
uppstå. 

Det bör övervägas, om icke ett organ 
med ovan skisserade uppgifter även 
skulle taga hand om viss försvarsupp
lysning och på olika sätt främja förstå
elsen för försvaret genom praktiska åt
gärder, vilket t. ex. kunde vara av bety
delse för rekryteringen till försvaret. 
Organet kan eventuellt även tilläggas 
vissa krigsplaneringsuppgifter främst 
inom socialtjänsten i nära samarbete 
med civilförsvarsnämnden och ifråga 
om blockorganisationen i samarbete 
med länsarbetsnämnder. 
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Detta förslag syftar närmast till de 
kommuner, som icke äro garnisonsorter, 
och med vilka alltså en särskilt orga
niserad kontaktverksamhet måste ska
pas. När det gäller samarbetet på garni
sonsorterna ankommer det på försva
rets samarbetsutredning att avgiva för
slag. 

Under arbetet med genomförande av 
en ny personalvårdsorganisation bör 
denna betydelsefulla sida av verksam
heten närmare övervägas. Då bör upp
märksammas betydelsen av att även det 
centrala organet för personalvårds
tjänsten inom försvaret står i kontakt 
med dessa kommunala organ och förser 

dem med upplysningar och anvisningar 
liksom att erfarenheterna från dessa lo
kala instanser inhämtas och utnyttjas. 

I viss mån likartade organisationer 
med kontaktmän i kommunerna ha med 
framgång tillämpats bl. a. i England och 
Förenta staterna. 

Arbetsuppgifterna för att tillvarataga 
de värnpliktigas intressen skulle härige
nom komma att i större utsträckning än 
f. n. omhändertagas gemensamt av kom
munerna och försvaret. Härigenom 
skulle även en ökad förståelse och in
tresse för försvarsfrågorna kunna vin
nas. 
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XV. U T B I L D N I N G A V M I L I T Ä R P E R S O N A L 

I P E R S O N A L V Å R D S T J Ä N S T 

Det har vid flera tillfällen i tidigare 
kapitel framhållits betydelsen av att det 
militära befälet ägnar sig åt personal
vårdstjänsten med intresse och har an
svaret för den. Den grundläggande per
sonalvården som ett led i personalbe
handlingen är så intimt sammanhängan
de med den militära utbildningen och 
dagliga tjänsten att den måste kunna 
skötas samtidigt. Samma är förhållandet 
för den arbetsledare, som har hand om 
civil personal i dess arbete, vare sig det 
gäller den militäre expeditionsförestån
daren eller den civile ingenjören. 

Men det är icke endast de pedagogi
ska och psykologiska grunderna för be
handlingen av människor, som en lärare 
och arbetsledare måste behärska. Han 
måste även vara förtrogen med de för
hållanden, varifrån dessa människor 
komma eller varunder de leva, de pro
blem som äro eller kunna bli aktuella 
för dem, och de möjligheter, som finnas 
för att underlätta deras deltagande i ut
bildning och arbete och hjälpa dem i 
personliga angelägenheter. Att han skall 
vara förtrogen härmed innebär dock 
icke krav på att han skall behärska alla 
detaljbestämmelser t. ex. inom social
tjänsten. Fordringarna på hans kunska
per inom det militära fackområdet äro 
så stora, att några alltför stora krav på 
insikter därutöver vore orimliga. Men 
man skall kunna begära, att han är väl 

insatt i de stora dragen av personal
vårdstjänsten. 

Några möjligheter att giva särskild ut
bildning för de civila arbetsledarna ge
nom den militära personalvårdens för
sorg torde icke föreligga inom försvaret. 
Sådana möjligheter finnas däremot 
ifråga om den militära befälspersona
len, som erhåller hela sin utbildning 
inom försvarsorganisationen. I viss ut-
utsträckning är denna möjlighet till
varatagen. Bestämmelser finnas inom de 
olika försvarsgrenarna om hur utbild
ningen i personalvård bör inpassas i 
undervisningen vid vissa militära sko
lor. De svårigheter, som f. n. möta vid 
genomförandet av denna utbildning, 
bero framför allt på att den centrala 
ledningen för personalvården icke har 
möjlighet anvisa lärare i tillräcklig ut
sträckning. Om en ny organisation ge
nomföres, torde möjligheterna att ge
nomföra denna utbildning bli betydligt 
större. Förutom personal från det cen
trala organet och distriktskonsulenterna 
böra de speciella befattningshavarna 
vid förbanden kunna medverka. 

Den närmare planläggningen av un
dervisningen bör ske av det centrala 
organet i samråd med försvarsgrensche
ferna. Kostnaderna böra bestridas på 
samma sätt som för övrig lärarpersonal 
vid respektive skolor. I vissa fall kan 
övervägas, om icke undervisningen bör 
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ingå i befattningshavarnas ordinarie ar
betsuppgifter. 

I följande skolor (kurser) inom ar
mén och dess motsvarigheter inom ma
rinen och flygvapnet bör undervis
ningen vara obligatorisk och omfatta 
åtminstone nedanstående timantal. 

Korprals- och (eller) furirskolor i 
sammanlagt minst fyra t immar; 

plutonchefsskolor för värnpliktiga i 
minst tre timmar, vari även bör ingå en 
grundlig genomgång om de förmåner, 
som gälla eleverna; 

kadettskolor i minst två t immar; 
arméns underofficersskola i minst 

fyra t immar; 
krigsskola i omkring tre timmar, 

varvid fredsorganisationen grundligt 
behandlas; 

truppslagsofficersskolor och motsva
rande kompanichefskurser i omkring 
fyra timmar, varvid huvudvikten skall 

läggas på gällande bestämmelser inom 
olika fackområden och praktiska ex
empel; 

krigshögskola i omkring tre timmar, 
varvid tyngdpunkten är lagd vid krigs
organisationen. 

Dessutom bör undervisning i perso
nalvård ingå i utbildning av intendenter 
och läkare, vilkas arbetsuppgifter ofta 
ligga inom eller i närheten av personal
vårdens område. Även tygofficerare och 
andra, vilka kunna beräknas ha sig un
derställda en större personalstyrka, 
böra erhålla någon motsvarande orien
tering. 

Till de viktigare uppgifterna hör ut
bildning av reservofficerare och under
officerare och om möjligt värnpliktiga 
officerare i dessa frågor. Att i detta 
sammanhang angiva i vilka kurser un
dervisningen bör inläggas, torde icke 
vara erforderligt. 
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XVI. DEN C E N T R A L A O R G A N I S A T I O N E N 

Som tidigare nämnts har försvarets 
personalbehandlingsutredning i uppdrag 
att i ett större sammanhang avgiva för
slag om den centrala organisationen för 
den psykologiska, pedagogiska och so
ciala verksamheten inom försvaret. Det 
är icke möjligt att i detta sammanhang 
avgiva några slutgiltiga förslag om den 
centrala personalvårdsorganisationen. 
Av den anledningen falas i detta sam
manhang endast om ett »centralt organ» 
utan att någon närmare definition kan 
angivas. 

Av flera skäl är det emellertid nöd
vändigt att i samband med förslagen om 
den lokala personalvårdsorganisationen 
även taga ställning till vissa frågor an
gående den centrala organisationen. Till 
dessa frågor hör framför allt behovet av 
arbetskraft för att personalvårdstjän
sten skall kunna genomföras. Det må 
även erinras om att de framställningar, 
som varit en anledning till denna spe
ciella utredning (se kap. I ) , särskilt har 
upptagit synpunkter på och förslag an
gående den centrala organisationen. 

Skäl för ett effektivt centralt organ 

Följande skäl må anföras för att be
lysa nödvändigheten av en omedelbar 
förstärkning av personalen i nuvarande 
centrala organisation. 

Det nuvarande »centrala organet», som 
framför allt är försvarsstabens personal
vårdsavdelning, kan f. n. icke taga hand 
om mer än en begränsad del av de upp

gifter, som borde handläggas av avdel
ningen. Denna uppfattning har fram
förts såväl från förbanden av dess che
fer, personalvårdsofficerare och perso
nalvårdsassistenter m. fl. som från civilt 
håll, och bestyrkes av befattningshavar
na inom avdelningen m. fl. Anledningen 
härtill torde framför allt vara bristen 
pä personal. Oberoende av utredningen 
om den lokala organisationen synes 
alltså erfordras en förstärkning av nu
varande centrala organ. 

Det förslag, som avgives för att ge
nomföra en effektiv personalvårdsorga
nisation, måste av ekonomiska skäl 
göras så litet omfattande som möjligt. 
Den ledande principen har därför bli
vit, att antalet befattningar vid förban
den begränsas i största möjliga mån 
men att i stället dessa befattningshavare 
förutsättas kunna erhålla så mycket stöd 
och hjälp från centralt håll att de få 
möjlighet genomföra sina uppgifter. Ett 
första led i denna princips genomföran
de utgör förslaget om personaltjänstdi-
strikt med särskilda befattningshavare. 
Det andra ledet i genomförandet måste 
bli ett effektivt centralt organ för hela 
försvaret. Om icke detta finnes, saknas 
även förutsättningarna för att den lo
kala organisationen enligt förslaget skall 
kunna bedriva en framgångsrik verk
samhet. Utöver den förstärkning, som 
framhållits i föregående stycke, erfor
dras alltså att det centrala organet er
håller ökad kapacitet. 
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Utöver dessa skäl må anföras, att för
slagen om lokalorganisationen beräknas 
bli genomförda inom en tidsperiod av 
två år, under vilken tid ett omfattande 
utbildnings- och uppbyggnadsarbete 
skall äga rum. Det är förutsett att det 
centrala organet skall åläggas detta ar
bete, varför erforderliga resurser böra 
finnas redan vid tidsperiodens början. 

I detta sammanhang bör även erinras 
om de synpunkter, som tidigare fram
förts på rekryteringen av konsulenter 
och assistenter. Därvid framhöllos de 
svårigheter, som beräknades uppstå, när 
det gällde att erhålla kvalificerad per
sonal till alla de befattningar, som av 
finansiella skäl ansetts böra placeras 
bl. a. i lönegraderna 17 och 19. Dessa 
svårigheter ansågos dock bli avsevärt 
reducerade, om tillräckliga möjligheter 
funnos att vinna befordran inom perso
nalkåren. Även detta bör beaktas vid 
uppbyggande av den centrala organisa
tionen, vilket även framhållits i de 
framställningar om utredning, som åter
givas i kap I. 

Synpunkter på nuvarande 
organisation 

Som tidigare är sagt utgöres det cen
trala organet för personalvården fram
för allt av försvarsstabens personal
vårdsavdelning. Denna avdelning är 
högsta fackliga instans i dessa frågor. 
Däremot utövar varken avdelningen 
eller försvarsstabschefen den direkta 
ledningen av personalvårdsverksam
heten. Sålunda är det t. ex. icke själv
fallet att representanter för avdelningen 
äga rätt att inspektera personalvårds
verksamheten vid förbanden. Personal
vården ledes av varje försvarsgrenschef, 
som dock icke — i viss utsträckning 
med undantag för marinen — har något 
särskilt organ härför. 

Personalvårdsavdelningen består i 
fred av avdelningschef (regementsoffi
cer i Ma 10 eller 11), socialdetalj, bild
nings- och förströelsedetalj samt själa
vårdsdetalj ävensom ett för avdelningen 
gemensamt kanslibiträde. 

Socialdetaljen, som upprät tades inom 
högkvarteret år 1941 och slutgiltigt or
ganiserades genom riksdagsbeslut år 
1942, består f, n. av chef i lönegrad 
Cp (Cr) 3, socialvårdsdirektör, och 
stabsassistent i lönegrad Ce 22. Dess
utom tjänstgör frän 1/8 1950 en kap
ten i vakant beställning med uppgift 
att handhava vissa personalärenden och 
bostadsförmedling för militär personal. 

När detaljens fredsorganisation fast
ställdes under beredskapstiden, sakna
des helt erfarenheter av de uppgifter, 
som kunde komma att åläggas den. Vid 
den tidpunkten kunde ett flertal socialt 
och juridiskt väl förfarna specialister i 
sin egenskap av värnpliktiga tagas i an
språk inom detaljen. Den hjälp, som 
kunde behöva lämnas till förbanden, 
förutsattes efter en återgång till nor
mala fredsförhållanden bli rätt obetyd
lig. Detaljchefen förutsattes därför i hu
vudsak endast behöva syssla med krigs
planläggning av socialtjänsten och viss 
föreläsningsverksamhet vid militära 
skolor. Det bör erinras om att denna or
ganisation trädde i funktion först år 
1945. 

Enligt 1945 års militärutrednings be
tänkande skulle socialdetaljens uppgif
ter i fredsorganisationen vara: 

att vara centralt rådgivnings- och upplys
ningsorgan i fråga om militära socialvårds
ärenden; 

att följa inhemsk lagstiftning, praxis och 
debatt av intresse för den militära social
vården ; 

att i görligaste mån följa den militära 
socialvårdens utveckling och utbredning, ta 
erforderliga initiativ för förbättrad social
vård ; 

lämna biträde vid utbildning rörande mi-
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l i tar socialvård samt förbereda vederbör
liga mobiliseringsåtgärder. 

När denna redogörelse lämnades, hade 
ännu icke erfarenheterna av fredsför-
hållandena kunnat erhållas i tillräcklig 
omfattning. Enligt vad dåvarande che
fen för detaljen upplyst om, fanns det 
icke heller någon möjlighet att lösa 
dessa uppgifter på ett tillfredsställande 
sätt. 

Förstärkningen med en assistent år 
1948 innebar givetvis en förbättring i 
arbetsläget. Denne kom dock att i be
tydande utsträckning ägna tid åt krigs-
placeringsarbete o. dyl., som icke direkt 
tillhörde detaljens uppgifter, samt åt en 
del nya typer av sociala frågor, t. ex. 
yrkesvägledningen för de värnpliktiga. 
Den kapten som nyligen tillförts detal
jen, handlägger helt sådana nya arbets
uppgifter, som icke från början förut
setts ingå i detaljens verksamhet. I prak
tiken föreligger därför ingen arbets
kraftsförstärkning i förhållande till ar
betsuppgifterna enligt 1942 års organi
sation. Däremot ha arbetsuppgifterna 
utökats i en omfattning, som icke kun
nat förutses. 

Socialdetaljens nuvarande arbetsupp
gifter framgå av punkt 3 nedan. 

Bildnings- och förströelsedetaljen till
kom redan i början av år 1940 men 
fredsorganiserades liksom socialdetaljen 
genom riksdagsbeslutet år 1942. Detal
jen består av en chef, studierektor, i lö
negrad Cp (Cr) 3 och en stabsbibliote
karie i lönegrad Ce 26. På samma sätt 
som ovan angivits saknade man vid be
slutet erfarenheter om de fredsmässiga 
arbetsuppgifterna. Bildningsdetaljen har 
dock i jämförelse med socialdetaljen 
haft ett bättre utgångsläge. Dels är det 
avsevärt lättare att bedöma omfatt
ningen av dess arbetsuppgifter och 
dels ha under den sista t ioårsperioden 
inflytelserika och kunniga representan

ter för folkrörelserna och särskilt då 
folkbildningen funnits i de ledande per
sonalvårdsorganen eller på annat sätt 
visat intresse för bildningsverksam
heten inom försvaret. 

Bildningsdetaljen och den i krigsor
ganisationen ingående särskilda förströ
elsedetaljen hade under beredskapsåren 
mycket stora arbetsuppgifter, varav en 
avsevärd del icke har aktualitet under 
fredsförhållanden. Enligt 1945 års mili
tärutrednings betänkande hade- detaljen 
följande uppgifter: 

att leda och övervaka truppförbands-
biblioteken och användningen av därt i l l an
slagna medel; 

att följa truppförbandens föreläsnings-
verksamhet och användningen av därt i l l 
anslagna medel, förmedla föreläsningar 
m. m.; 

at t leda och följa den frivilliga fritids
undervisningen och användningen av där
till anslagna medel samt at t förbereda 
bildnings- och förströelsedetaljens verk
samhet vid mobilisering. 

Härtill kommer, att den mycket om
fattande organisationen av utbildning i 
medborgarkunskap för värnpliktiga nu
mera skall handhavas av detaljen. För
ströelseverksamheten har däremot icke 
kunnat ägnas någon särskild uppmärk
samhet. Även om det måste förutsättas 
att bibliotekarien är detaljchefens med
hjälpare icke blott i biblioteksfrågor 
utan även på övriga arbetsområden, 
vilka var för sig torde kräva lika mycket 
eller i vissa fall mer tid än den centrala 
biblioteksverksamheten, torde dock 
även inom denna detalj en arbetskrafts
förstärkning erfordras. 

Nuvarande arbetsuppgifter framgå av 
punkt 3 nedan. 

Själavårdsdetaljen var organiserad 
under åren 1940—45. Genom riksdags
beslutet år 1942 kom detaljen i fred en
dast att bestå av den krigsplacerade 
fältprosten, som mot arvode av 600 kro-
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nor för år har till uppgift enligt 1945 
års militärutrednings betänkande »att 
övervaka själavården inom krigsmakten 
och förbereda dess organisation och 
verksamhet i krig». Arbetsuppgifterna 
i fred ha visat sig vara större än vad 
som beräknades år 1942. Även om en 
del av arbetet på detta område — t. ex. 
soldathemsverksamheten och förslag om 
militärpastorer — åvilar verkställande 
prästerliga ledamoten i försvarets upp
lysnings- och personalvårdsnämnd, 
kommer i praktiken chefen för perso
nalvårdsavdelningen att få ägna en av
sevärd del av sin tjänstetid åt de frågor, 
som tillhöra själavården inom försvaret. 
Fältprosten kan i allmänhet anlitas en
dast som konsultativt organ i vissa vik
tigare frågor. Framställningar om per
sonalförstärkning på detaljen ha avgi
vits av försvarsstabschefen. 

En del av de arbetsuppgifter, som till
höra personaltjänsten, handlägges cen
tralt på försvarsstabens press- och film
avdelning som består av pressdetaljer, 
upplysningsdetalj och filmdetalj. 

Upplysningsdetaljens uppgifter ingå 
—• framför allt i fråga om den inåtrik-
tade verksamheten — i personalvården. 
Under beredskapsåren handhades de 
inom personalvårdsavdelningen, först 
inom bildningsdetaljen och sedan inom 
en särskild upplysningsdetalj. I enlighet 
med upplysningsutredningens förslag 
inrättades i fredstid en upplysningsav
delning med två detaljer (två befatt
ningshavare). Under år 1948 minskades 
denna avdelning till en detalj med en 
chef, kapten, som ende befattnings
havare. Detaljen skall ha hand om så
väl den inåtriktade som den utåtriktade 
upplysningsverksamheten, vartill bl. a. 
hör den omfattande kontaktverksam
heten. Dessutom har detaljen bland sina 
uppgifter en del viktiga mobiliserings-
förberedelser. Bedan med nuvarande 

arbetsuppgifter är personaltillgängen 
inom detaljen i hög grad otillräcklig. 

Den verksamhet, som utövas inom de
taljen har många beröringspunkter med 
den, som skall bedrivas inom bildnings
detaljen. I själva verket äro flera av 
uppgifterna i det närmaste gemensam
ma, t. ex. ifråga om föreläsningsverk
samheten och medborgarundervisning-
en. Dessutom bedrives viss upplysnings
verksamhet av de olika försvarsgrens
ledningarna, försvarets brevskola och 
fristående frivilliga organ, t. ex. Cen
tralkommittén Folk och Försvar. Dessa 
organ ha ett intimt samarbete med upp
lysningsdetaljen. 

Pressdetaljerna, vars personal består 
av två kaptener, två civila stabsredak
törer samt expeditionspersonal, bedri
va en upplysnings- och informations
verksamhet, som i viss mindre utsträck
ning kan anses ingå i personalvårds
tjänsten. Sålunda utgives t. ex. tidskrif
ten »Kontakt med krigsmakten» och 
översikter över de militära frågornas 
behandling i pressen. Motsvarande 
presstjänst återfinnes även inom de 
olika försvarsgrensstaberna, ehuru med 
i viss mån andra uppgifter. 

De filmer, som produceras genom 
filmdetaljen, äro avsedda för försvars
upplysning både till allmänheten och 
till militär personal, främst de värn
pliktiga. Chef för detaljen är en kap
ten. Filmtjänst bedrives även av för
svarsgrenarna bl. a. genom Armé-, Ma
rin- och Flygfilm (AMF) och av pri
vata bolag. Detaljen sysslar icke med 
framställning av film, som skall använ
das för utbildningsändamål, eller bio
grafverksamhet vid förbanden, för vil
ken icke finnes något centralt organ. 
Anledning torde finnas att genom sär
skild utredning pröva möjligheterna 
att erhålla en tillräckligt effektiv och 
samordnad filmtjänst. 
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Alla dessa organ äro tillsammans 
med krigshistoriska avdelningen sam
manförda inom försvarsstabens sektion 
III. De motsvara dock icke tillsammans 
helt vad som kallats det »centrala or
ganet». I några fall tillhöra icke arbets
uppgifterna personalvårdstjänsten en
ligt tidigare angiven definition, i andra 
fall handläggas personalvårdsuppgif
ter av organ utom försvarsstaben. 

Någon närmare redogörelse för des
sa organ lämnas icke i detta samman
hang. En del av dem ha sådana upp
gifter vid sidan av flera större arbets
områden. Som exempel kan nämnas 
försvarets civilförvaltning och för
svarsgrensförvaltningarna, som bl. a. 
handlägga marketenteri- och lägerkas-
sefrågor och ha hand om en del för-
ströelsemateriel. Dit höra även för
svarsgrensstaberna i fråga om vissa 
film- och informationsuppgifter liksom 
om militärmusikverksamheten m. m., 
arbetsmarknadsstyrelsen i fråga om yr
kesvägledning för värnpliktiga, riksför-
säkringsanstalten i fråga om dem, som 
skadats under militärtjänstgöring o.s.v. 

En del av dessa organ ha uppgifter, 
som helt falla inom personalvårds-
tjänsten. Några av dessa organ må näm
nas. 

Försvarets upplysnings- och perso
nalvårdsnämnd har till uppgift »att 
genom initiativ och annan vägledande 
och rådgivande verksamhet främja för
svarets personalvård, främst den reli
gionsvårdande, sociala och kulturella 
verksamheten samt upplysningen om 
och inom försvaret». Nämnden, som är 
direkt underställd Kungl. Maj:t, har 
både en i viss mån kontrollerande upp
gift, motsvarande en styrelses, och en 
rådgivande funktion. I vissa frågor rö
rande soldathemmen är den beslutan
de. Nämnden är en fortsättning på cen
tralrådet för religiös och kulturell verk

samhet inom försvarsväsendet, som un
der tiden närmast före kriget och de 
första beredskapsåren i stort sett själv
ständigt handlade personalvårdsfrågor
na vid fredsförbanden. Nämnden har 
inga heltidsanställda befattningshavare. 
Som verkställande befattningshavare 
med arvode fungera ordföranden, en av 
de prästerliga ledamöterna och sekrete
raren. Kostnaderna för nämndens verk
samhet uppgå till 10.000 kronor för år. 

Försvarets socialbyrå inrättades år 
1946 efter att tidigare ha utgjort en by
rå inom statens arbetsmarknadskom
mission. Även byrån är direkt under
ställd Kungl. Maj:t. Den handlägger dels 
vissa rekryterings- och civilanställ-
ningsfrågor för fast anställt manskap 
och dels vissa familjebidrags- och värn
pliktslånefrågor för värnpliktiga m. fl. 
Dess uppgifter äro i huvudsak av ad
ministrativ karaktär. Samtidigt bedri
ves på vissa områden en social upp
lysningsverksamhet, som ifråga om 
rekryteringsverksamhet och civilan-
ställningsfrågor vänder sig till allmän
heten och förbanden och ifråga om fa
miljebidrag och liknande ärenden till 
de kommunala familjebidragsnämnder
na m. fl. myndigheter. Byråns perso
nal består bl. a. av byråchef i lönegrad 
Cp 10 och två förste byråsekreterare. 
Avlöningskostnaderna uppgå till 
170.000 kronor för år. 

Försvarets brevskola slutligen hand-
haver all den undervisnings- och upp
lysningsverksamhet till den militära 
personalen, som bedrives i form av 
korrespondensundervisning. Den mot
svarar alltså ett vanligt korrespondens-
institut, som författar brevkurser, di
stribuerar dessa och rättar inkomna 
brev. Skolan är underställd arméche
fen men skall i samma utsträckning be
tjäna samtliga försvarsgrenar. En större 
del av verksamheten gäller en direkt 
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militär utbildning för både militär per
sonal och andra intresserade. Samti
digt pågår emellertid i samarbete med 
försvarsstabens sektion III en omfat
tande kursverksamhet i samhällsfrågor, 
avsedd att vidga den militära perso
nalens insikter på dessa områden, som 
ha den största betydelse vid utbild
ningsarbetet. Skolan består av militär 
chef i lönegrad Ma 10 eller Md 9, ci
vila och militära lärare och expedi
tionspersonal. Dessutom engageras i de 
flesta fall författare till varje ny kurs 
liksom tillfällig personal att granska 
och rätta breven. Avlöningskostnader 
under IV. huvudtiteln utgöra 76.000 
kronor. 

Arbetsuppgifter 

Eftersom något slutgiltigt förslag om 
den centrala organisationen av förut 
anförda skäl icke kan framläggas i 
detta sammanhang, är det icke heller 
någon anledning att precisera alla de 
arbetsuppgifter, som böra åläggas det 
centrala organet. Det finns icke heller 
möjligheter att mer utförligt uppehålla 
sig vid de uppgifter, som i samman
hanget måste behandlas, nämligen de 
ärenden som komma från eller rikta 
sig till förbanden. En översikt av de 
viktigaste av dessa måste dock lämnas, 
varvid en ungefärlig beräkning av per
sonalbehovet samtidigt äger rum. 

Avsikten är icke att skapa en stor 
centralorganisation för att beröva för
banden den självverksamhet, som på 
dessa områden — liksom de flesta an
dra — är av största värde. Därför bör 
organet i första hand vara av konsul
tativ natur. Den risk för »byråkratise-
ring», som alltid kan föreligga i en or
ganisation och som påpekats av en för
bandschef, får givetvis icke givas något 
rotfäste i ett organ av denna karaktär. 

Den översikt av föreslagna arbets

uppgifter, som följer, har begränsats 
till områden, som motsvara de, vilka 
f. n. huvudsakligen handläggas inom 
försvarsstabens personalvärdsavdelning 
och upplysningsdetalj. Därvid ha de 
även sammanförts i sådana grupper, 
som närmast synas organisatoriskt hö
ra samman, nämligen 

A. Allmän ledning. 

B. Personal- och organisationsfrå

gor. 
C. Socialtjänsten med trivselfrågor 

(sociala, ekonomiska och juridiska frå
gor, förströelse- och övriga trivselfrå
gor, närmast motsvarande »welfare»-
begreppet) . 

D. Upplysnings- och bildningsfrå
gor (närmast motsvarande »education»-
begreppet.) 

A. Allmän ledning 

Personaltjänsten inom försvaret skall 
ledas av det centrala organet i fack
mässigt avseende. Denna ledning skall 
alltså främst vara konsultativ. Samti
digt bör organet vara kontrollerande i 
fråga om uppgifter, som författnings
enligt eller genom order skola genom
föras, och skall alltså ha inspektions
rätt. Det förtjänas nämnas att 50 % av 
samtliga förbandschefer ansett att in
spektioner av den centrala myndighe
ten underlättar personalvårdsverksam
heten vid förbanden. En nära samver
kan med försvarsgrensledningarna er
fordras. Personalkonsulenter och assi
stenter i personalkåren liksom perso
nalofficerare skola erhålla allmänna 
direktiv för sin verksamhet. För led
ningen såväl av det centrala organet 
och personalkåren som av verksamhe
ten överhuvudtaget böra finnas tre 
chefstjänster, vilkas innehavare var för 
sig böra äga erfarenheter och kunska
per från militära områden samt social
tjänstens och upplysnings- och bild-
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ningstjänstens områden. Lönesättning 
m. m. för dessa tjänster torde icke kun
na avgöras annat än i samband med 
genomförande av en slutgiltig central 
organisation. Försvarets civila tjänste
mannaförbund har i särskild skrivelse 
framhållit att, därest en omorganisa
tion av den centrala ledningen — vil
ken av flera anledningar syntes erfor
derlig — planerades, frågan om löne
ställningar för den i den centrala led
ningen ingående personalen måste om
prövas. 

Vi förutsätta dessutom, att den nu
varande fältprostbefattningen bibehål-
les. 

B. Personal- och organisationsfrågor 

1. Personalkonsulenter och perso
nalassistenter skola liksom även perso
nalofficerare förordnas av det centrala 
organet. Undantag bör gälla endast i 
fråga om befattningar i 26 eller högre 
lönegrad. Anställningsfrågor med ledig-
förklarande, prövning av ansökningar 
m. m. komma att kräva rätt mycket tid 
och förmåga till noggrann bedömning. 

Placering av personalen enligt ovan 
i olika befattningar bör ske av central
organet efter samråd med respektive 
chefer och under hänsynstagande till 
vederbörande befattningshavares ön
skemål. På samma sätt skola transpor
ter och befordringar inom personal-
karen äga rum. Behoven av tillfälliga 
kommenderingar eller vikariatsförord
nanden måste bevakas och tillgodoses. 
Det senare anse 51 % av förbandsche
ferna vara önskvärt för den lokala per
sonaltjänsten. 

Krigsplacering av all personalvårds
personal (inbegripet fältpräster och 
predikanter) i befattningar med offi
cers tjänsteställning bör kunna ske av 
det centrala organet i samråd med cen
trala värnpliktsbyrån och truppregi-

streringsmyndigheter. Det synes icke 
erforderligt, att dessa frågor avgöras av 
Kungl. Maj:t, såsom nu är fallet. 

För handläggning av samtliga dessa 
ärenden torde erfordras minst en be
fattningshavare med god erfarenhet av 
personalvårdsarbete. Han bör placeras 
i lägst lönegrad Ce 22. 

2. Om olika slag av utbildning har 
tidigare talats. Sammanfattningsvis äro 
de 

kurser för blivande heltidsanställda 
befattningshavare och personaloffice
rare I under två månader; 

kurser för blivande personalofficera
re II och deltidsanställda personalas
sistenter under fjorton dagar; 

konferenser i personalvård för i 
tjänst varande befattningshavare under 
en vecka; 

kurser för militär personal, avsedd 
som lärare i medborgarkunskap, under 
omkring två veckor; 

kurser för militärpastorer, bibliote
karier m. fl. under vardera omkring en 
vecka; 

kurser för värnpliktig personal, av
sedd att krigsplaceras i personaltjänst-
befattning, under omkring en månad; 
samt 

föreläsningar vid vissa militära sko
lor (se kap. XV)'. 

Icke mindre än 95 % av samtliga 
förbandschefer ha vid tillfrågan för
klarat sig anse, att verksamheten un
derlättas vid förbanden genom att den 
centrala myndigheten anordnar utbild
ning och upplysning. En del av ovan 
angivna kurser måste anordnas flera 
gånger under ett år — framför allt un
der de närmaste åren — medan annan 
utbildning kanske icke behöver komma 
i fråga varje år. Till någon del kan 
måhända även vissa kurser samman
läggas. 

Denna utbildningsverksamhet kräver 
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även omfattande planläggning före 
själva genomförandet. Hela året kom
mer därför att beläggas av sådana ar
betsuppgifter för en befattningshavare. 
Denne bör ha god erfarenhet av per
sonalvårdsarbete och tillika besitta viss 
pedagogisk utbildning och erfarenhet. 
Han bör även kunna tjänstgöra som pe
dagogisk expert inom organet. Befatt
ningen bör placeras i minst lönegrad 
Ca 27. 

3. För personalvårdstjänsten i krig, 
för vilken en särskild redogörelse icke 
erfordras i denna utredning, kräves en 
omfattande krigsplanering. Till denna 
bör även läggas en del andra ärenden, 
t. ex. krigsgravtjänsten. Arbetsuppgif
ten kräver en befattningshavare, som 
förutom vissa kunskaper om personal
vårdstjänsten även äger god militär 
utbildning och erfarenhet. Då denna 
arbetsuppgift icke kan beräknas helt 
sysselsätta en befattningshavare, torde 
han även kunna tjänstgöra som expe
ditionsföreståndare (aktuarie). Befatt
ningen bör innehavas av pensionerad 
officer med arvode. 

C. Socialtjänsten 
1. Det har förutsatts, att liksom nu 

mer kvalificerade ärenden av mer eller 
mindre social, ekonomisk eller juri
disk natur, som svårligen kunna hand
läggas vid förbanden, skola kunna 
överlämnas till det centrala organet 
för slutlig handläggning eller för med
verkan härtill. Av alla förbandschefer 
ha 85 % ansett, att detta underlättar 
förbandens sociala verksamhet. Det 
må erinras om, att allt sedan försvars
stabens socialdetaljs tillkomst år 1941 
ha chefer, assistenter m. fl. vid för
banden med stöd av då utfärdade be
stämmelser haft rätt att direkt vända 
sig till socialdetaljen i sådana frågor. 
Detta avsteg från vanlig tjänsteväg är 

i dessa fall helt naturlig och bör aktu
aliseras och eventuellt kompletteras. 
Dessa ärenden kunna efter föreliggande 
erfarenheter bedömas ställa betydande 
krav på centralorganet. 

Förfrågningar från allmänheten, t. ex. 
från anhöriga till värnpliktiga eller 
dem, som snart skola fullgöra militär
tjänstgöring, böra kunna riktas till ett 
centralt organ, som har möjlighet läm
na erforderliga upplysningar. Denna 
service har bedömts vara av mycket 
stor betydelse. Frågor på de mest va
rierande områden inkomma f. n. till 
socialdetaljen, då ovan angivna bestäm
melser även innefatta rätt för allmän
heten att direkt vända sig till detta or
gan. Föreskrifter om allmänhetens möj
lighet att vända sig till det centrala or
ganet och förbandens personaltjänstde-
taljer böra utfärdas och bringas till all
män kännedom. Förutsättning härför 
är dock att erforderlig personal kan 
taga hand om dessa frågor, utreda och 
besvara dem. 

De frågor av social-ekonomisk natur, 
som ganska ofta förekomma i tidnings
pressen, böra omedelbart kunna föran
leda, att det centrala organet lämnar 
önskade upplysningar. 

Undersökningar av påstådda miss
förhållanden, matstrejker, pennalism 
eller fall, när enskilda icke fått berät
tigade ersättningar eller andra förmå
ner o. s. v., böra ske genom det cen
trala organets försorg så snart de ge
nom pressen eller på annat sätt kom
ma till organets kännedom. I sådana 
angelägenheter kan det tillkomma mi-
litieombudsmannen att i första hand 
ingripa. Han skall givetvis som hittills 
bevaka att den enskilde skyddas i rätts
ligt avseende. Men med hänsyn till den 
utredning, som måste föregå ett beslut 
från MO:s sida, och till den huvud
uppgift MO har att vidtaga åtgärder 
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mot felande befattningshavare på rätts
lig väg, komma de fall, som närmast 
kräva ett »socialt» ingripande, ofta 
icke att avklaras så snabbt som är be
tydelsefullt för den enskilde. 

I de fall, där undersökning anses 
nödvändig, bör centralorganet kunna 
ställa en specialist till förfogande an
tingen på eget eller annan central myn
dighets initiativ eller på begäran av 
förbandschefer. I detta eller andra sam
manhang kan det alltså bli frågan om 
en tillfällig personalförstärkning vid 
förbanden. En sådan personalförstärk
ning anse 40 % av förbandscheferna 
kunna bli erforderlig. 

Fördelning av anslag och prövning 
av anslagsbehoven för socialtjänsten 
m. m., som tidigare föreslagits, ha för
utsatts ske genom det centrala organet. 

Besöken vid förbanden är även en 
viktig uppgift för dem, som ha hand om 
dessa frågor. Dels torde deras besök 
kunna vara stimulerande för förban
dens verksamhet på dessa områden 
och dels är det erforderligt att de hålla 
kontakten med den miljö, i vilken de 
problem, de skola lösa, uppstått och 
uppstå. 

För handläggning av samtliga ar
betsuppgifter under punkt 1 torde er
fordras minst tre befattningshavare, 
alla med synnerligen god erfarenhet 
av personalvårdsverksamheten vid för
banden. Av minst två bör dessutom 
krävas goda kunskaper om sociallag
stiftning m. m. och en bör besitta mili
tär sakkunskap. Två personalkonsu
lentbefattningar i lönegrad Ce 24 böra 
därför inrättas, varjämte en kapten el
ler löjtnant, som genomgått utbildning 
till personalofficer, bör placeras till 
tjänstgöring i det centrala organet. 

2. I samband med sin servicetjänst 
till förbanden måste det centrala orga
net även kunna meddela tolkningar av 

bestämmelser i olika frågor. Härför er
fordras givetvis ett nära samarbete 
med alla centrala verk, förvaltningsor
gan och staber. 95 % av alla förbands
chefer anse, att detta underlättar för
bandens verksamhet. 

Initiativ till nya bestämmelser eller 
ändringar av nu gällande ifråga om 
sociala, ekonomiska eller juridiska för
måner och förhållanden är ett annat 
arbetsområde för det centrala organet, 
som bl. a. genom befattningshavarna 
vid förbanden erhåller kännedom om 
de behov, som kunna föreligga. Denna 
uppgift skulle redan nu vara av stor 
omfattning men medhinnes blott i 
ringa utsträckning med nuvarande per-
sonaltillgång. Att dessa initiativ skulle 
underlätta socialtjänsten vid förbanden 
är självfallet, vilket även bestyrkes av 
80 % av förbandscheferna. 

På detta område liksom andra nämn
da har centralorganet även en betydel
sefull uppgift som rådgivare åt hög
kvarterets olika organ. Detta gäller icke 
minst i samband med remissbehand
lingen av ärenden av dessa slag och 
som samordnande organ för de olika 
försvarsgrenarnas synpunkter och för
slag. 

Att hålla kontakt med de centrala 
myndigheter, som under Kungl. Maj:t 
äro högsta instans inom olika fackom
råden, är ett av det centrala organets 
viktigaste arbetsuppgifter. Denna sam
verkan erfordras icke endast vid lö
sande av de enskilda fallen utan fram
för allt för att de synpunkter, som so
cialtjänsten skall företräda, skola bliva 
tillgodosedda eller åtminstone beaktade 
i bestämmelser, anvisningar, fördelning 
av anslag o. s. v., som skola gälla den 
militära och civila personalens i vid 
mening sociala förhållanden. Därför 
synes det väl motiverat, att det centrala 
organet är representerat inom dessa 
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myndigheter, antingen mer stadigva
rande eller hos vissa organ endast då 
sådana frågor, som kunna höra hit, 
tagas upp till behandling. I nuläget 
förekommer denna samverkan i begrän
sad omfattning både av tidsskäl och an
dra skäl. 82 % av förbandscheferna an
se den betydelsefull för den lokala per
sonaltjänsten. 

Dessa arbetsuppgifter kräva minst en 
befattningshavare, som bör äga såväl 
juridisk utbildning som administrativ 
erfarenhet. Med hänsyn till de kvali
fikationer, han bör innehava, kan be
fattningen icke placeras lägre än i löne
grad Ca 27. Han bör även kunna biträ
das av under punkt C 3 omnämnda be
fattningshavare. 

3. För att socialtjänsten vid förban
den skall kunna fungera tillfredsställan
de erfordras utsändande av meddelan
den med bestämmelser, anvisningar, 
prejudikat, råd och tillämpningsföre
skrifter o. s. v. genom det centrala or
ganets försorg. De »meddelanden från 
socialdetaljen», som påbörjades år 1948, 
ha trots en blygsam omfattning visat sig 
fylla en viktig uppgift. Dessa meddelan
den kunna med hänsyn till personalläget 
endast utkomma sporadiskt och endast 
innehålla en mindre del av vad som 
vore önskvärt. Icke mindre än 98 % av 
alla förbandschefer anse denna verk
samhet värdefull för personalvårdstjän
sten vid förbanden. Denna service 
måste äga rum på ett tillfredsställande 
sätt, även om den kräver icke obetydlig 
arbetskraft. 

Utöver dessa meddelanden böra 
handböcker i socialtjänst snarast ut
givas. De sammanställningar av ekono
miska och sociala bestämmelser som 
tidigare utgivits av socialdetaljen, se
nast å r 1945, ha visat sig fylla stora be
hov. Förberedelser ha vidtagits för att 
åstadkomma nya sådana handböcker, 

men arbetet har ännu icke kunnat slut

föras. 

Ett viktigt led i försvarets socialtjänst 
är att utgiva handledningar till de värn
pliktiga, inskrivningsskyldiga och all
mänheten överhuvudtaget om de för
måner, rättigheter och skyldigheter, 
som tillkomma och åvila de värnplik
tiga m. fl. Härigenom underlättas över
gången från den civila miljön till den 
militära och även inställningen under 
militärtjänstgöringen bör härigenom 
kunna förbättras. De broschyrer i dessa 
frågor, som utkommo under bered
skapsåren och i betydande utsträckning 
förekomma i de flesta andra länder, ha 
visat sig vara av värde. Planer på mot
svarande handledningar ha länge före
legat men icke kunnat genomföras på 
grund av personalbrist. 

För att kunna lösa förut nämnda ar
betsuppgifter kräves att vid det cen
trala organet alla författningar och an
dra bestämmelser, prejudikat o. s. v. 
liksom artiklar i inhemsk och utländsk 
fack- och dagspress noggrant följas och 
även registreras på lämpligt sätt. Dess
utom måste centralorganet vara repre
senterat vid viktigare allmänna konfe
renser och kurser och inhämta nyheter 
till gagn för personaltjänsten. Även 
detta kräver vissa personalresurser. 

För alla dessa arbetsuppgifter torde 
krävas minst två befattningshavare, 
båda i besittning av god erfarenhet av 
socialtjänst, stilistisk förmåga och ad
ministrativ erfarenhet. Den ene bör 
lämpligen vara officer — kapten eller 
löjtnant — som är placerad till tjänst
göring vid det centrala organet. Den 
andre — personalkonsulent — bör pla
ceras i lönegrad Ce 24. Båda skola kun
na biträda den i punkt C 2 omnämnda 
befattningshavaren och dessutom till
fälligt vikariera vid förbanden. 
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4. En av de viktigaste uppgifterna 
för det centrala organet är samordnan
de planläggning av socialtjänsten i krig. 
Påpekanden om att en sådan samord
ning snarast bör komma till stånd har 
vid flera tillfällen gjorts av överbefäl
havaren. Någon motsvarighet till riks
nämnden för ekonomisk försvarsbered
skap finnes icke pä det sociala områ
det. Ett flertal myndigheter t. ex. riks
nämnden, civilförsvarsstyrelsen, ar
betsmarknadsstyrelsen och medicinal
styrelsen arbeta förutom flera av för
svarets organ i mindre män härmed. 
Vid inrättandet av försvarsstabens so-
cialdeltalj år 1942 angavs denna plan
läggning vara en av detaljens huvud
uppgifter. Utvecklingen i fråga om den 
moderna krigföringen har gjort denna 
planläggning än viktigare än förut icke 
blott för försvarets egen del utan för 
vårt samhällsliv överhuvudtaget. Vi 
anse därför i likhet med överbefäl
havaren erforderligt, att en utredning 
om dessa frågor skyndsamt kommer till 
stånd. I avvaktan på resultatet av den
na utredning föreslå vi en personalför
stärkning i det centrala organet. 

För denna uppgift kräves en befatt
ningshavare med administrativa kun
skaper och god erfarenhet av social
tjänst. Han bör även kunna under kor
tare t idsperiod tagas i anspråk för 
tjänstgöring vid distriktsavdelning el
ler förband. Med hänsyn till att de vik
tigare uppgifterna på detta område böra 
handhavas av en av chefstjänstemän
nen, torde befattningen kunna placeras 
i lönegrad Ce 22. 

5. Bostadsförmedling för personal 
inom försvaret, som nyligen med Kungl. 
Maj:ts medgivande påbörjats, är en av 
de direkt praktiska formerna av social
tjänst till den fast anställda persona
len. Erfarenheterna efter något års 
verksamhet böra vara avgörande för 

ett definitivt ställningstagande till verk
samheten, vars betydelse under nuva
rande förhållanden torde vara stor. 

En befattningshavare, som samtidigt 
deltager i expeditionstjänsten, synes 
tillfyllest. För tjänsten bör en befatt
ning såsom kontorist i lönegrad Ca 13 
inrättas. 

6. Förströelseverksamheten kan f.n. 
icke ägnas någon uppmärksamhet från 
centralt håll. Det torde dock vara möj
ligt att i avsevärd utsträckning biträda 
förbanden på detta område genom att 
förmedla uppslag och idéer, göra upp 
programförslag, engagera artister efter 
förbandens önskan, anskaffa materiel 
o. s. v. I detta fall bör centralorganet 
vara ett serviceorgan, som förbanden 
äga anlita. Till dessa uppgifter kan 
även läggas omhändertagande av mili
tär personal under utflyktsresor och 
övningsmarscher i främmande städer, 
vilket blivit allt vanligare. 

Till trivselåtgärderna höra i hög grad 
lokalfrågorna. Det är angeläget att det 
centrala organet väl känner till lokal
förhållandena på alla förband och har 
möjlighet att i slutliga ställningstagan
den om vissa byggnads- och inred
ningsbehov fä sina synpunkter beak
tade. 

Marketenteri- och soldathemsverksam-
heten har säkerligen behov av service 
från ett centralt organ. I enlighet med 
vad som tidigare framhållits bör emel
lertid i första hand en särskild ut
redning göras om de lämpligaste for
merna för denna verksamhet, varvid 
bl. a. erfarenheter av kantinorganisa-
tionen i Norge böra utnyttjas. Bedan 
nu synes dock det centrala organet bö
ra ha möjlighet att utöva visst inflytan
de på verksamheten som befrämjare av 
lämpliga trivselåtgärder. 

Det är icke möjligt att i detta sam
manhang närmare gå in på den för 
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personalens trivsel viktiga verksamhet, 
som filmverksamheten utgör. Den cen
trala service, som i andra länder står 
till förbandens förfogande, saknas ifrå
ga om regementsbiograferna. Varje för
band förhandlar med varje filmbolag 
för sig. Det torde böra undersökas hu
ruvida icke väsentliga fördelar — 
främst ur kostnadssynpunkt — skulle 
vinnas genom en central servicecentral, 
som även svarade för viss teknisk 
tjänst. Huruvida även en samordning 
mellan denna verksamhet och inspel
ning och visning av militär utbildnings-
och upplysningsfilm kan äga rum, bör 
undersökas med ledning av inhämtade 
erfarenheter från bl. a. Forsvarets film-
tjenste i Norge. 

För att handlägga frågor, som be
röra trivseln vid förbanden, torde er
fordras ett flertal befattningshavare. I 
alla andra länder, om vars förhållan
den i dessa avseenden kännedom kun
nat erhållas, är personalantalet i cen
tralorganisationen förhållandevis stort 
för att dessa uppgifter skola kunna lö
sas. I avvaktan på de föreslagna utred
ningarna synes det emellertid icke 
lämpligt att föreslå mer än en befatt
ningshavare, som besitter grundlig er
farenhet av personalvärdsverksamhet 
vid förbanden. Han bör placeras i lö
negrad Ce 22. 

D. Bildning och upplysning 
Den viktigaste uppgiften för det cen

trala organet torde på detta område 
vara att utfärda anvisningar och med
delanden av pedagogisk och teknisk 
natur ifråga om medborgar- och fritids
undervisning, föreläsningar, användan
de av bibliotek och korrespondensun
dervisning o. s. v. Dessa anvisningar 
böra innehålla studieplaner, underlag 
för truppsamtal, litteraturförteckningar 
m. m. och stundom ha formen av sär

skilda handböcker, t. ex. i medborgar-
undervisningen. Denna form av hithö
rande verksamhet torde av förbands-
cheferna anses tillhöra den viktigaste. 

Fördelning av medel för verksamhe
ten bör ske genom det centrala organet 
liksom viss kontroll över medlens an
vändning. 

Bildnings- och upplysningsverksam
het inom försvaret måste även kontrol
leras för att tillse att givna bestämmel
ser följas. Detta sker genom besök på 
förbanden och rapporter till det centra
la organet. En viss förenkling av nu
varande rapportsystem bör övervägas. 

Det centrala organet bör vara sam
ordnande i fråga om upplysnings- och 
informationstjänsten liksom för under
visningsverksamheten utöver den rent 
militära. De organ — statliga eller fri
villiga — som bedriva försvarsupply-
sande verksamhet skola kunna anse 
centralorganet som ett gemensamt kon
taktorgan för samarbete dem emellan. 
Likaså bör undervisningen på fritid, i 
medborgarkunskap, genom föreläsning
ar, per korrespondens o. s. v. genom 
det centrala organet kunna samordnas 
med stamskoleundervisningen och den 
särskilda civilanställningsutbildning, 
som kan förekomma utom fritidsunder
visningens ram. 

Inom bildnings- och upplysnings
verksamheten förekommande organ i 
samhället böra stå i nära kontakt med 
det centrala organet och detta bör, så 
långt möjligt är, vara representerat i 
dessa organ. Likaså är ett följande av 
facktidskrifter och övriga diskussioner 
på dess områden nödvändigt för att få 
reda på nyheter och förändringar, be
tydelsefulla för verksamheten. 

Turnéer av lämpliga föreläsare till 
förbanden böra även i viss utsträck
ning anordnas av det centrala organet, 
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dock i allmänhet endast efter framställ
ningar från förbanden. Härigenom kun
na dels kostnaderna nedbringas och 
dels goda föreläsare erbjudas, som an
nars icke kunna resa till enstaka för
band. F. n. äga sådana turnéer rum en
dast i fråga om alkoholundervisning 
och då i samarbete med Centralförbun
det för nykterhetsundervisning. 

Anskaffande av materiel för under
visningsändamål bör ske genom det 
centrala organet. Det gäller framför allt 
sådana hjälpmedel som läroböcker, fil
mer, bildband, planscher, kartor m. m. 
för medborgarundervisningen. Denna 
materiel bör sammanföras med den, 
som inköpes vid förbanden bl. a. för 
fritidsundervisningen, till ett förråd 
vid personaltjänstdetaljens expedition. 

Det centrala organet bör medverka 
vid anordnande av kontaktkonferen
ser, försvarsutställningar, försvarsda
gar, konferenser och kurser med lärare 
inom fritidsundervisning, stamskolor 
o. s. v. 

Den psykologiska krigföringen, som 
icke behandlas i detta betänkande, är 
i stort behov av en förberedande plan
läggning. Med hänsyn till pågående och 
väntade utredningar ha vi icke funnit 
anledning att ingå på dessa frågor ens 
i den utsträckning, de kunna äga sam
band med förevarande upplysnings
verksamhet. 

För att kunna handhava all denna 
verksamhet synes ett rätt stort antal 
befattningshavare vara erforderligt. 
F. n. synas emellertid fyra befattnings
havare — förutom chefsbefattningen — 
kunna fylla behovet. Av dessa böra två 
äga god erfarenhet av personalvårds
tjänst vid förband, en dessutom sär
skild pedagogisk och såvitt möjligt 
också psykologisk utbildning och en 
militär utbildning och erfarenhet. En 
av befattningshavarna bör även ha 

bibliotekarieutbildning. Befattningsha
varna böra placeras en i lönegrad Ca 
27, en i lönegrad Ce 24 och en i löne
grad Ce 22, varjämte en bör vara till 
tjänstgöring kommenderad kapten eller 
löjtnant. 

Personalbehov 

För att lösa nämnda arbetsuppgifter 
jämte en hel del sådana, som icke re
dovisats i detta sammanhang, föreslås 
ett antal befattningshavare enligt ne
danstående tablå. Vid beräkningen av 
personalbehovet har hänsyn tagits till 
att chefstjänstemännen skola kunna 
handlägga en del ärenden inom respek
tive kompetensområde, att distriktskon
sulenterna även skola handhava flera 
av arbetsuppgifterna och att alla befatt
ningshavare inom de olika huvudgrup
perna av verksamheten skola kunna er
sätta och biträda varandra samt del
taga i utbildningsarbetet enligt punkt 
B 2 ovan. 

Det må även framhållas, att i sam
band med vårt fortsatta utredningsar
bete komma överväganden att göras 
beträffande möjligheterna att i större 
utsträckning än nu framkommit minska 
antalet befattningar hos andra myndig
heter, som handlägga ärenden av den 
karaktär att de böra handhavas inom 
det centrala organet. 

För expeditionstjänsten och för så
dana arbetsuppgifter, som böra hand
havas av personal i lägre löneställning, 
har det beräknats ett minimum av sju 
biträden. Tvä av dessa bör placeras 
som kanslibiträden i lönegrad Ca 11 och 
fem som icke-ordinarie biträden för 
skriv- och kontorsgöromål enligt be
stämmelserna om reglerad befordrings-
gång. Härutöver föreligger behov av en 
expeditionsvakt, förslagsvis i lönegrad 
Ca 9, för den omfattande distributions-
och förrådsverksamhet m. m., som 
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kommer att ingå i det centrala orga
nets uppgifter. 

De beräknade tre officerarna böra 
ställas till förfogande av försvarsgrens
cheferna, varvid beaktas, att en officer 
ur vardera armén, marinen och flyg-

Antal Lönegrad 

Icke föreslagna 
Ca 27 
Ce 24 
Ce 22 

Arvodesbefattning 
Off. ur armén 1 

» » marinen1 

» » flygvapnet1 

Ca 13 
Ca 11 
Ca 9 
Reglerad befordringsgånj 

vapnet samtidigt skola tjänstgöra. Så
dan kommendering bör icke avse läng
re tid än tre år. 

En sammanfattning av behov av per
sonal i det centrala organet blir sålun
da. 

Arbetsuppgifter enl. mom. .'1 ovan 

A (B—D) 
13 2, C 2, D 
C l , C l , C 3, D 
B 1, C 4, C 0, D 

B 3 

C l , C 3 , D 

C5 

Expedit! onslj åns t m. m. 

1 Kostnader beräknas icke belasta det centrala organets avlöningsanslag. 

Eftersom även ett flertal nuvarande nadsökningen i förhållande till nuläget 
tjänster komma att ersättas av eller icke så betydande (se närmare kap. 
vara desamma som de ovan föreslagna XVIII), 
befattningarna, blir den reella kost-
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X V I I . K R I G S O R G A N I S A T I O N AV 
A S S I S T E N T E R 

Vår nuvarande krigsorganisation i 
vad avser personalvård omfattar i stort 
sett den personal som uttogs till tjänst 
och fungerade inom personalvården 
under det senaste världskriget. 

Efter avvecklingen av den förstärkta 
iörsvarsberedskapen år 1945 ha nya 
krigsplaceringar i viss utsträckning fö
rekommit, varvid uttagning främst ägt 
rum med ledning av den värnplikti
ges civila utbildning och sysselsätt
ning. Hänsyn har givetvis även måst 
tagas till den värnpliktiges militära ut
bildning. I de fall då för personalvår
den lämplig värnpliktig under militär
tjänst erhållit speciell vapenutbildning 
har krigsplacering såsom assistent icke 
utan vidare kunnat ske. 

I händelse av mobilisering finge man 
räkna med att personalvårdsorganisa
tionen knappast från början skulle ha 
den önskade effektiviteten. Hela organi
sationen uppbyggdes under beredskaps
åren i hastigt tempo. Ej sällan tvinga
des man tillgripa provisoriska åtgär
der. Uttagning av personal för tjänst 
inom personalvården skedde delvis på 
grunder, som man numera är benägen 
att anse som otillfredsställande. Inom 
försvarsväsendet anordnad specialut
bildning för ifrågavarande personal fö
rekom i stort sett icke. Personalvårds
verksamheten under det senaste världs
kriget var sålunda huvudsakligen ba

serad på assistentens (motsvarande) 
civila utbildning och sysselsättning 
samt hans intresse för uppgiften. 

Även om det har sina avgjorda nack
delar att på detta sätt uppbygga en or
ganisation, har förfaringssättet dock 
medfört, att vi i dagens läge äga myc
ket större erfarenheter om denna verk
samhet än vi skulle ägt, därest upp
byggnaden skett traditionsenligt, d.v.s. 
steg för steg i måttlig takt. 

Med ledning av dessa erfarenheter 
kommer i det följande att avgivas för
slag till uttagning, utbildning och krigs
placering av personal inom personal
vården. 

Uttagning 

Uttagning kan äga rum antingen vid 
inskrivningsförrättning eller senare. 
Uttagning senare än vid inskrivnings
tillfället och då lämpligen efter avslu
tad första tjänstgöring men före tid
punkten för påbörjandet av repeti
tionsövning förutsätter, att uttagning 
får äga rum bland alla värnpliktiga, 
oberoende av den utbildning de erhållit 
under fullgjord militärtjänst. Att ut
tagning endast skulle få ske bland så
dana värnpliktiga, som erhållit viss mi
litärutbildning, kan icke godtagas. Det 
bör i detta sammanhang framhållas, att 
personalvårdstjänsten kräver en rayc-
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ket liten del av krigsmaktens totala till
gång på personal. 

Därest uttagning skulle ske vid in
skrivning, skulle den uteslutande grun
das på den värnpliktiges civila utbild
ning samt, i den mån detta kan kon
stateras, lämplighet och sysselsättning 
vid inskrivningstillfället. Emellertid 
blir den värnpliktiges framtida lämp
lighet då oviss. Uttagning efter första 
tjänstgöringens slut torde därför vara 
att föredraga. En sådan uttagning bör 
ske så nära tidpunkten för påbörjandet 
av repetitionsövning som möjligt är. 
Därigenom vinnes, förutom en uppfatt
ning om hur den värnpliktige reagerat 
inför militärtjänstens olika sidor — un
der den första tjänstgöringen alltså —, 
möjlighet att beakta den värnpliktiges 
civila utbildning, sysselsättning m. m. 
efter avslutandet av den första tjänst
göringen. Särskilt sistnämnda omstän
dighet är av stor betydelse. Inskrivning 
äger numera rum det år vederbörande 
fyller nitton år och vid denna ålder tor
de endast ett mindre antal svenska män 
ha avslutat sin utbildning och valt yr
ke. Möjligheten att beakta den värn
pliktiges personliga förhållanden un
der de viktiga levnadsåren 20—25 år 
har numera ökats sedan de i tidigare 
lydelse av värnpliktslagen föreskrivna 
t idsspärrarna för repetitionsövningar
na genom den i år beslutade ändringen 
av värnpliktslagen slopats. Tidigare 
skulle första repetitionsövning fullgöras 
före utgången av tredje året efter in
skrivningsåret, d. v. s. under den värn
pliktiges 23 levnadsår. Numera kunna 
repetitionsövningar teoretiskt sett full
göras när som helst under den tid ve
derbörande är värnpliktig. Detta är av 
stor betydelse för den specialutbild
ning av assistenter, som, enligt vad ne
dan närmare kommer att beröras, bör 
komma till stånd. 

Utbildning 
Specialutbildning av värnpliktiga as

sistenter torde vara ofrånkomlig. En 
värnpliktig assistent bör besitta bättre 
kunskaper om försvarsväsendets orga
nisation och administration än den 
första tjänstgöringen bibringar honom. 
Den värnpliktige assistenten bör vidare 
få tillfälle att ställas inför så många 
skiftande personalvårdsproblem som 
möjligt, innan han tilldelas en befatt
ning för att på egen hand ombesörja 
uppkommande spörsmål. Detta är sär
skilt angeläget, då den militära perso
nalvården behandlar fall som sakna sin 
motsvarighet inom övrig personalvård 
i vårt land. 

Den närmare utformningen av denna 
specialutbildning är beroende på tid
punkten för uttagning. Följer man det 
av oss förordade förslaget att verkställa 
uttagning efter fullgjord första tjänst
göring men före första repetitionsöv
ning, finnes det skäl antaga, att urvalet 
ger så gott resultat, att ifrågavarande 
specialutbildning vid armén och kust
artilleriet kunde anordnas under de tre 
månader, som enligt värnpliktslagen 
äro avsedda för repetitionsövningar. 
Nämnda tre månader borde i så fall 
uppdelas i två perioder. Under den 
första perioden skulle de värnpliktiga 
assistenterna undergå huvudsakligen 
teoretisk utbildning och den andra pe
rioden skulle främst avses för praktik
tjänst. Praktiktjänstgöringen bör full
göras på det sättet, att den värnpliktige 
assistenten först kommenderas till 
tjänstgöring hos en förbandsassistent 
och därefter tilldelas en självständig 
befattning som assistent vid något för 
repetitionsövning organiserat krigsför
band. Vid armén och kustartilleriet 
skulle sålunda specialutbildningen av 
värnpliktiga assistenter kunna ske utan 
att den värnpliktige ålades tjänstgöring 
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utöver vad som värnpliktslagen före
skriver. Vid flottan och flygvapnet är 
det svårare att finna lämplig tid för 
denna utbildning. Flottans värnpliktiga 
skola numera obligatoriskt fullgöra 360 
dagar i en följd och flygvapnet tillde
lade värnpliktiga skola antingen full
göra 360 dagar i en följd eller fullgöra 
en första tjänstgöring om 270 dagar och 
därefter tre repetitionsövningar om 
vardera 30 dagar. Då emellertid även 
vid flyget behov av värnpliktiga assi
stenter bör kunna täckas med värnplik
tiga ur alla kategorier, torde erforder
lig tid få räknas utöver ovan nämnd 
tjänstgöringsskyldighet enligt värn
pliktslagen. Därest i sistnämnda fall till 
assistent uttagen värnpliktig fullgör 
tjänstgöring enligt alternativet med en 
första tjänstgöring om 270 dagar och 
tre repetitionsövningar om 30 dagar, 
bör han få tillgodoräkna sig specialut
bildningen, som även för dessa värn
pliktiga bör kunna inrymmas inom en 
t idrymd av tre månader, såsom full
gjorda repetitionsövningar. Beträffande 
flertalet av flottan och flyget tilldelade 
värnpliktiga, vilka uttagits till assisten
ter, kvarstår emellertid svårigheten att 
finna tid för specialutbildning. Enda 
lösningen torde vara att vidga stadgan
det i 27 §, 1 mom D värnpliktslagen, 
vilket lagrum ålägger de s. k. specia
listerna en förlängd tjänstgöringsskyl
dighet med högst 180 dagar, till att om
fatta även värnpliktiga uttagna till 
tjänst inom personalvården. 

Utgår man från att uttagning äger 
rum vid inskrivningen, blir problemet 
om specialutbildningens varaktighet 
svårt att lösa. Tagas de värnpliktiga ut 
till denna tjänst redan vid inskrivning
en, torde en t idrymd om tre månader 
för specialutbildningen knappast vara 
tillräcklig. Man måste i detta fall räkna 
med minst fyra månader. En specialut

bildning, som kräver längre tid än 3 
månader, torde medföra, att samtliga 
värnpliktiga som uttagas till assistenter 
åläggas längre utbildningstid än de 360 
dagar — repetitionsövningar inräknade 
—• som värnpliktslagen föreskriver. 

En modifikation av systemet med ut
tagning vid inskrivningen skulle ligga 
i en anordning med uttagning un
der pågående första tjänstgöring. En 
sådan anordning skulle förbättra per
sonurvalet med hänsyn till att man 
kunde utnyttja de erfarenheter om de 
värnpliktiga, som man gjort under den 
fullgjorda militärtjänstgöringen. Även 
mot detta alternativ kan man rikta in
vändningen, att systemet icke medger 
ett utnyttjande av den värnpliktiges ut
bildning, sysselsättning m. m. efter av
slutande av första värnpliktstjänstgö
ringen. 

Det torde icke vara nödvändigt att i 
detta sammanhang ingå på frågan om 
specialutbildningens närmare utform
ning. Förslag härom böra avgivas av 
det centrala organet. Det bör emellertid 
framhållas, att för att vidmakthålla de 
kunskaper som de värnpliktiga assi
stenterna inhämtat under specialutbild
ningen och för att hålla dem aktuella 
och komplettera dem torde man hu
vudsakligen kunna bygga vidare på det 
hittills på andra områden med stor 
framgång tillämpade systemet med 
korrespondensundervisning, eventuellt 
kompletterad med någon kortare infor
mationskurs. Man måste dock räkna 
med att systemet bygger pä frivillig
hetens grund. 

Krigsplacering 

Slutgiltig krigsplacering i personal
vårdsbefattning bör kunna äga rum 
efter första perioden av specialutbild
ningen. Härigenom få assistenterna 
möjlighet att fullgöra tjänstgöring un-
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der andra perioden vid det förband, vid 
vilket de äro krigsplacerade. Som i an
nat sammanhang nämnts bör det cen
trala personalvärdsorganet verkställa 
denna krigsplacering efter samråd med 
vederbörande truppregistreringsmyn-
dighet m. fl. 

I särskilda fall — t. ex. i fråga om så
dana värnpliktiga som genom sin civila 

utbildning, erfarenhet eller befattning 
äro väl lämpade för krigsplacering 
inom personalvårdstjänsten — bör 
krigsplacering kunna ske utan genom
gången specialutbildning. 

De fast anställda konsulenterna (assi
stenterna) böra så långt möjligt är 
krigsplaceras vid de förband, där de 
äro eller ha varit fredsplacerade. 
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X V I I I . K O S T N A D S B E R Ä K N I N G A R 

Nya kostnader vid utbyggd organisation 

I överensstämmelse med tidigare av
givna förslag beräknas kostnaderna för 
personaltjänstens organisation och 
verksamhet bliva följande. 

1. Personalkåren. I personalkåren be
räknas ingå samtliga särskilt anställda 
befattningshavare (konsulenter och as
sistenter) vid förband, distriktsavdel
ningar och det centrala organet (utom 
tills vidare ifråga om tre chefstjänster). 
Förslag om antal befattningar m. m. 
återfinnas i kap. X och XVI. 

Avlöningskostnaderna ha beräknats 
efter lägsta löneklass i angiven löne-

Lönegrad Antal Dyrort 

grad. Anledning härtill är att inneha
vare av befattningarna i flertalet fall 
kan beräknas vara berättigad till löne-
klassuppflyttning vid anställningens 
början först efter kvalificerande tjänst
göringstid i samma befattning. 

I nedanstående tabell lämnas vissa 
kostnadsberäkningar. I dessa ingå dock 
icke kostnader för befattningshavare i 
den centrala organisationen, som till 
en del äro medräknade i ovan avgivna 
förslag. Beräkningarna i förslagen b) 
och c) ha utförts efter lönebeloppen i 
dyrort 3, då i förslagen genomgående 
räknats med den däremot svarande 

Lönegrad 

Ca 27: 27 

Ce 24: 24 

Ce 22:22 

Ce 19:19 

Cg 17:17 

Arvode 

2 000 
1000 

Antal 

5 
1 
1 
7 
1 
2 
5 
2 
8 
1 
1 

12 
5 
1 
2 

23 
2 

Dyrort 

5 
4 
3 
5 
4 
3 
5 
4 
3 
5 
4 
3 
5 
4 
3 

Årskostnad (inkl. 12 % tillägg). 

5 x 13 428 = 67 140 
12 972 
12 516 

7 x 11460 = 80 220 
11004 

2 x 10 548 = 21096 
6 x 10 236 - 51 180 
2 x 9 840 = 19 680 
8 x 9 420 = 75 360 

8712 
8 364 

12 x 8 016 = 96 192 
5 x 7 992 = 39 960 

7 680 
2 x 7 356 = 14 712 

526 788 

50 600 
2 000 

52 600 
Summa 579 388 
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dyrort E och då icke i alla samman
hang klart framgår var befattningarna 
skulle vara placerade. I verkligheten 
skulle alltså kostnaderna i förslagen b) 
och c) nedan bli betydligt större. 

a) Kostnaderna för nuvarande perso
nal vårdsassistentorganisation utgöra 

för armén 145.000 
» marinen 41.000 
» flygvapnet 43.000 

Summa 229.000 

b) I 1945 års militärutrednings be
tänkande återfinnas, förutom utred
ningens slutliga förslag, två kostnadsbe
räknade alternativ, som utarbetats av 
dåvarande chefen för försvarsstabens 
personalvårdsavdelning, vilken var till
kallad som utredningens expert. Om
räknade efter nuvarande löneläge skulle 
kostnaderna för alternativen och utred
ningens förslag bliva följande. 

Alt I. (Beräkningsgrunder: Eo 18 = 
Ce 22; Eo 4 = Ce 8; dyrort E = dyr
ort 3) 

7 X 9.420: — + 7 X 
2.500:— = 83.440 

34 X 9.420: — = 320.280 
3 0 X 2 . 5 0 0 : — = 75.000 
14X4.860 = 68.040 

Summa 546.760 

Alt 2. (Beräkningsgrunder: Eo 23 = 
Ce 26; Eo 21 = Ce 24; Eo 18 = Ce 22; 
Eo 15 = Ce 19; Eo 4 = Ce 8; dyrort E 
= dyrort 3) 

3 X 11.832 
4 X 10.548 

31 X 9.420 
30 X 8.016 

5 X 1.500 
17 X 4.860 

Utredningens 
grunder: Eo 18 
dyrort 3) 

37 X 9.420: — 
24 X 2.400: — 

35.496 
42.192 

292.020 
240.480 

7.500 
82.620 

Summa 700.308 

förslag (Beräknings-
= Ce 22; dyrort E = 

= 348.540: — 
= 57.600: — 

Summa 406.140 

c) Överbefälhavarens förslag den 31 
januari 1948 innebär följande kostna
der. 

Armén 209.260: 
Marinen 47.916: 
Flygvapnet 42.750: 
Övergångskostnader1 ... 7.920: 

Summa 307.846 

2. Centrala organet. Något slutgiltigt 
kostnadsförslag kan icke avgivas i fråga 
om den centrala organisationen, då sär
skilda utredningar i vissa avseenden er
fordras. Preliminärt har vi dock räknat 
med tre befattningar i chefsställning, 
för vilka avlöningskostnaderna antagits 
utgöra 50.000 kronor. Efter vad tidigare 
anförts i kap XV och under beaktande 
av att vissa befattningar skola ingå i 
den föreslagna personalkåren bli kost
naderna följande (samtliga i 5-ort). 

Befattning 

Chefstjänster 
Officer med arvode 
Kontorist 
Kanslibiträde 
Expeditionsvakt 
Skrivbiträde 

1 Med hänsyn till av ÖB 

Lönegrad 

1:29 
Ca 13:13 
Ca 11:11 

Ca 9:9 
Reglerad 

befordrings-
gång 

föreslagna ä 

Antal 

3 
1 
1 
2 
1 
5 

idringa 

Årskostnad (inkl. 12 % 

(uppskattningsvis) 
(14.808—8.364) 

(i 6. lönegraden) 

Summa 

tillägg) 

50 000: — 
6 544: — 
6 816: — 

12 456: — 
5 592: — 

23 660: — 

105 068: — 

r i fråga om antalet fredsförband. 
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3. I kap. XIII föreslås inrättande av 
vissa befattningar för expeditionsper
sonal. Kostnaderna härför beräknas 
bliva: 

och assistentbefattningar, beräknas 
traktamentskostnaderna till 12 kronor 
för dag, varvid förutsattes att fri in
kvartering tillhandahålles men att ut-

Lönegrad 

Ca 11: 11 

Enligt reglerad beförd-
ringsgång (beräknad i 
6. lönegraden 

Antal 

2 
1 
1 
4 
3 
8 

Dy rört 

5 
4 
3 
5 
4 
3 

Årskostnad (inkl. 

2 x 6 228 

4 x 4728 
3 x 4 548 
8 x 4 356 

Summa 

12 % tillägg) 

12 456 
5 964 
5 724 

18 912 
13 644 
34 848 

91 548 

I den mån värnpliktig skrivpersonal 
enligt kap. XIII kan ställas till förfogan
de, kunna dessa kostnader avsevärt 
nedbringas. Under sådana förhållanden 
erfordras tills vidare endast befattning
arna i lönegrad Ca 11, som äro avsedda 
för distriktsavdelningarna. Kostnader
na utgöra i så fall 24.144 kronor. 

4. Kostnaderna för utbildningskur
ser enligt kap. X och XI bliva avsevärt 
högre under övergångsåret 1951/52 än 
därefter. Under detta år måste nämli
gen en betydande del av de blivande 
heltidsanställda befattningshavarna lik
som huvuddelen av de personaloffice
rare, som skola tjänstgöra vid förband 
med endast deltidsanställd personalas
sistent utbildas. Utbildning av deltids
anställda assistenter och personaloffi
cerare vid förband, där konsulenter 
tjänstgöra, torde icke kunna genomfö
ras förrän under budgetaret 1952/53. 
Under därpå följande å r förutsattes er
forderlig utbildning kunna äga rum 
inom ramen för ett anslag av 30.000 
kronor. Det torde dock få ankomma 
på det centrala organet att vid denna 
tidpunkt göra närmare bedömanden 
av medelsbehovet. 

För personalofficerare beräknas trak-
tamentskostnader med 23 kronor för 
dygn. För dem, som söka konsulent-

spisning betalas av eleverna. De bli
vande befattningshavare, som före an
ställningen ha erforderliga kvalifikatio
ner, skola icke — främst i syfte att ned
bringa kostnaderna — behöva genomgå 
utbildningen. 

För budgetåret 1951/52 beräknas kost
naderna för anordnande av kurser om 
två månaders varaktighet bliva följan
de. 

a) Traktamenten. 

Kategori 

Officerare 
Civ la 

Antal 
elever 

Antal 
dagar 

Trakta
mente 

20 x 40 X 23 
40 x 60 x 12 

b) Resor. 

Antal 
elever 

Beräknad kostnad 
per elev 

501) x 70 kr 

c) Lärara 
der föl 

d) Expen 
terial 

rvoder 
v kursl 
ser, lo 
in. m. 

, rese 
edning 
ialhyn 

costna-
m . m. 

)r , ma-

Summa 

Sum
ma 

18 400 
28 800 

3 500 

6 300 

3 000 

60 000 

För budgetåret 1952/53 beräknas kost
naderna för anordnande av kurser om 
två veckors varaktighet bliva följande. 

1 Tio elever beräknas vara bosatta i 
Stockholm. 
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a) Traktamenten. 

Kategori 

Officerare 
Civila 

Antal 
elever 

Antal 
dagar 

Trakta
mente 

70 x 10 x 23 
30 x 14 x 12 

b) Besor (jämför ovan I b) 
90*X70 

c) Lärararvoden m. m. 
d) Expenser, lokalhyror, ma

terial m. m. 

Summa 

Sum
ma 

16 100 
5 040 

6 300 
1400 

1160 

30 000 

För därpå följande budgetår beräk
nas utbildningskostnaderna även till 
30.000 kronor. Först under detta år för
utsättas repetitionskurser eller konfe
renser av en veckas varaktighet kunna 
äga rum. 

5. Vissa omkostnader. Det förutsat
tes att personaltjänsteorganisationen i 
sin verksamhet skall vara så nära sam
manknuten med förbandens verksam
het att kostnader för sjukvård, expen
ser, värme m. m. och i allmänhet även 
resekostnader bestridas av de anslag, 
som stå till förbandens (försvarsgre
narnas)' disposition. För vissa slag av 
resor, till vilka vi återkomma i det föl
jande, ha dock särskilda medel beräk
nats. 

Däremot ha kostnader för sjukvård, 
expenser och resor med traktamenten 
beräknats särskilt för distriktskonsu
lenter och det centrala organets perso
nal. Även om dessa komma att ingå i 
vissa militära staber, har deras verk
samhet bedömts vara av sådan speciell 
natur inom dessa organ, att särskilt re
dovisade anslag äro att föredraga. 

För sjukvård beräknas 1.500 kronor. 
För expenser beräknas 8.000 kronor, 

varvid dock förutsattes att kontorsin
ventarier m. m. tills vidare ställas till 
förfogande av de militära staberna. Det 

1 Tio elever beräknas vara bosat ta i 
Stockholm. 

bör ankomma på det centrala organet 
att för kommande år avgiva eventuella 
framställningar om ytterligare erfor
derliga medel liksom om särskilda me
del för publikationstryck. 

För rese- och traktamentskostnader 
beräknas 30.000 kronor. Härav skulle 
bestridas såväl kostnader för distrikts
konsulenter och det centrala organets 
personal som de resekostnader, vilka 
kunna bli erforderliga för befattnings
havare vid förbanden för handläggande 
av svårare sociala ärenden. I sistnämn
da fall har det befunnits nödvändigt 
begränsa möjligheterna att företaga så
dana resor till de fall, där särskilt stort 
behov föreligger. Avgörande om varje 
sådan resa bör därför fattas av det cen
trala organet inom ramen för anslagets 
storlek. 

6. Medel för social hjälpverksamhet 
vid förbanden enligt kap. XIII: 6 be
räknas till 10.000 kronor. 

7. Härutöver förutsattes, att vissa 
anslag, som nu finnas uppförda på riks
staten, alltjämt skola utgå. Vissa fram
tida kostnader kunna bli beroende av 
vårt ställningstagande till den slutgil
tiga centrala organisationen. I andra 
fall torde det böra ankomma på det 
centrala organet att avgiva förslag. 

Nya kostnader under budgetåret 
1951/52 

1. Personalkåren. Under detta år, 
då organisationen skall byggas upp, 
torde avlöningskostnaderna bli mindre 
än följande år. Vi ha beräknat att un
gefär hälften av befattningarna inom 
personalkåren skall kunna besättas om
kring den 1 juli 1951, medan den andra 
hälften skulle kunna besättas först om
kring den 1 januari 1952. Kostnadsbe
räkningarna bli i enlighet härmed föl
jande. 
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Lönegrad 

Ca 27: 27 

Ca 24: 24 

Ce 22: 22 

Ce 19: 19 

Cg 17: 17 

Arvode 

2 200 

1000 

Antal 

4 
1 
1 
1 
3 
4 • 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
6 
6 
5 
1 
2 

23 

2 

Dyrort 

5 
5 
4 
3 
5 
5 
4 
3 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
5 
4 
3 
3 
5 
4 
3 

Kostnad för 
tiden 1/7 51 
— 30/6 52 
(inkl. 12 % 

tillägg) 

53 712: — 

34 380: — 

30 708: — 

9 840: — 

37 680:— 

8 712: — 
8 364: — 

48 096:— 

39 960: — 

271 452:— 

Summa 

Kostnad för 
tiden 1/1 52 
— 30/6 52 
(inkl. 12 % 

tillägg) 

6 714:— 
6 486:— 
6 258.— 

22 920:— 
5 502:— 

10 584: — 

10 236: — 

4 9 2 0 : -

19 8 4 0 : -

24 048: — 

3 840:— 
7 356: — 

128 704: — 

50 600:— 

2 000:— 

Summa 

400 156:— 

52 600: — 

452 756:— 

Det bör emellertid få ankomma på 
Kungl. Maj:t att inom den för avlö
ningskostnaderna under budgetåret be
räknade totala kostnadsramen göra 
smärre jämkningar i vad avser tid
punkten för tillsättande av befattning
arna. 

2. Kostnader för utbildningskurser 
beräknas under budgetåret 1951/52 en
ligt vad ovan under A: 4 sagts till 
60.000 kronor. 

3. Rese- och traktamentskostnader 
torde under detta budgetår kunna min
skas något i förhållande till därpå föl
jande år och beräknas till 25.000 kro
nor. 

4. I övrigt föreslås inga ändringar 
i förhållande till vad under A anförts. 

Kostnadsökning 

På anslag, som nu finnas uppförda 
på riksstaten, böra —• i samband med 
att medel för nämnda ändamål beviljas 
— nedanstående besparingar kunna 
göras. 
1. Avlöningar för personal
vårdsassistenter, a rmén: 
145.000, marinen: 41.000 
och flygvapnet: 43.000 229.000: — 
2. Avlöningar för viss per
sonal i försvarsstaben, som 
beröras av förslaget. Beräk
nat belopp 110.000: — 
3. Försvarsgrenarnas anslag 
för reseersättningar m. m. 
Anslagen ha hittills använts 
för personalvårdsofficerares 
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och personalvårdsassisten
ters deltagande i utbild
ningskurser och konferen
ser samt för vissa motsva
rande resor, för vilka nu 
särskilda medel beräknats. 
Beräknat belopp 30.000: — 

4. Försvarsstabens och för
svarsgrenarnas anslag för 
omkostnader och expenser 
m. m. då vissa kostnader, 
som hittills belastat dessa 
anslag, nu föreslås som sär
skild anslagspost. Beräknat 
belopp 5.000: — 

5. Arméns anslag för famil
jebidrag med belopp mot
svarande anslagsposten »So
cial hjälpverksamhet vid 
förbanden» 10.000: — 

6. Personalvårdsverksam
het: 

Kurser för personalvårds
officerare och personal
vårdsassistenter 12.000: — 

Handböcker för social 
rådgivning m. m. 3.000: — 

7. Försvarsupplysning: 
Undervisning i medbor-

garkunskap. Kostnaderna 
för utbildning av militära 
lärare i medborgarkunskap 
torde genom föreslagen ut
bildning av personalofficc-
rare m. fl. kunna nedbring
as. Beräknat belopp 5.000: — 

Summa 404.000: 

För den händelse värnpliktiga expe
ditionsbiträden kunna ställas till förfo
gande i erforderlig utsträckning enligt 
kap. XIII, behöva medel för 15 befatt
ningshavare för skriv- och kontorsgöro-
mål tills vidare icke beräknas. Kostna

derna kunna under dessa förutsättning
ar minskas med 67.400 kronor. 

Den faktiska kostnadsökningen skul
le vid utbyggd organisation utgöra föl
jande belopp i runda tal: 
Kostnader enligt A ovan 856.000 
Besparingar enligt C ovan 404.000 

Summa 452.000 

Eventuell minskning om värn
pliktiga ersätta viss skrivper-
sonal 67.000 

Summa 385.000 

För budgetåret 1951152 beräknas 
kostnadsökningen bli följande i runda 
tal: 
Kostnader enligt B ovan 755.000 
Besparingar enligt C ovan 404.000 

Summa 351.000 

Eventuell minskning om värn
pliktiga ersätta viss skrivper-
sonal 67.000 

Summa 284.000 

Anslag 

Då personaltjänsteorganisationen skall 
omfatta samtliga försvarsgrenar, synas 
medel för bestridande av kostnaderna 
kunna upptagas under vissa särskilda 
för hithörande verksamhet avsedda an
slag. Härigenom vinnes även önskvärd 
överskådlighet i fråga om de verkliga 
utgifterna. De anslagsposter, som ne
dan återfinnas utan att de tidigare i 
kostnadsberäkningarna särskilt redovi
sats, ha upptagits med de belopp, som 
äro anvisade för innevarande budget
år. Beloppen ha endast återgivits i 
överensstämmelse med gällande regle
ringsbrev. I fråga om dessa anslagspos
ter har icke heller avsetts några än
dringar i fråga om nuvarande disposi
tionsbestämmelser. Beloppen i det föl-
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jande avse kostnaderna vid utbyggd 
organisation. 

Anslagen böra under fjärde huvudti
teln uppföras under rubriken D. Vissa 
för försvaret gemensamma ändamål och 
sammanföras under underrubriken Per
sonaltjänst. 

Följande anslag ifrågakomma. 
A. Personaltjänst: Avlöningar, för
slagsanslag 776.000 kronor. 

Häri ingå medel för avlöning till per
sonal vid det centrala organet, distrikts
avdelningar och förband. Därest befatt
ningshavare vid det centrala organet 
är officer på aktiv stat och icke erhål
lit tjänstledighet från sin militära be
fattning, förutsattes han fortfarande få 
avlönas av respektive försvarsgrens 
(försvarsstabens) anslag. Anlitas ex
peditionspersonal från militär myndig
het för göromål, som sammanhänga 
med personaltjänsten, torde särskilda 
redovisningsätgärder icke erfordras 
utan kostnaderna få stanna på respek
tive försvarsgrenars anslag. Detsamma 
bör givetvis även gälla beträffande 
värnpliktiga. 

Följande dispositionsbestämmelser 
föreslås i detta sammanhang. 

S t a t : 
1. Avlöningar till ordinarie 

tjänstemän, förslagsvis 180.0001 

2. Arvode till pensionerad per
sonal i arvodesbefattning, 
förslagsvis 14.500 

3. Arvoden och särskilda er
sättningar, bestämda av 
Kungl. Maj:t, förslagsvis 52.600 

4. Avlöningar till övrig icke
ordinarie personal 460.000 

5. Börligt tillägg, förslagsvis 76.900 

Summa kronor 784.000 

1 Häri ingå medel för tre chefsbefatt
ningar i det centrala organet. 

Särskilda uppbördsmedel 
Pensionsmedel 8.000 

Nettoutgift kronor 776.000 

Personalförteckningar böra faststäl
las dels för ordinarie tjänstemän och 
dels för extra ordinarie tjänstemän. 
Biträdespersonalen kan upptagas å sist
nämnda förteckning, såvida icke Kungl. 
Maj:t antingen förutsätter att återståen
de medel på anslagspost 4 ovan utan 
särskilda föreskrifter få användas för 
biträdespersonal eller betecknar samma 
anslagspost som förslagsvis och fast
ställer ett högsta belopp för sådan per
sonal. 
B. Personaltjänst: Omkostnader, för
slagsvis 79.500 kronor 

Följande bestämmelser böra i över
ensstämmelse med tidigare omnämnda 
förslag utfärdas. 

S t a t : 
1. Sjukvård, förslagsvis 1.500 
2. Beseersättningar, förslagsvis 30.000 
3. Expenser, förslagsvis 8.000 
4. övriga utgifter: 

a) Utbildningskurser, för
slagsvis 30.000 

b) Social hjälpverksamhet 
vid förbanden, förslags
vis 10.000 

Summa kronor 79.500 

Anslagsposterna 2—4 böra icke utan 
Kungl. Maj:ts medgivande få överskri
das. Det har förutsatts, att kostnader 
för lokaler, uppvärmning, telefon, in-
ventarie- och skrivmateriel, expenser 
m. m. skola stanna på respektive för
svarsgrenars anslag. Ovanstående an
slagsposter 1—3 — med undantag för 
viss del av post 2 — äro avsedda för 
det centrala organet och distriktsavdel
ningarna. 
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C. Personaltjänst: Inålriktad upplys
ningsverksamhet m. m., reservations
anslag 261.000 kronor 

Detta anslag föreslås ersätta nuvaran
de anslag Personalvårdsverksamhet, 
(post 7), Försvarsupplysning (poster
na 2, 7 och 8) och Frit idsundervisning. 

S t a t : 
1. Fri t idsundervisning 185.000 
2. Undervisning i medborgar-

kunskap 45.000 
3. Prenumeration å vissa tid

skrifter samt upplysnings
verksamhet i form av före
läsningsverksamhet m. m. 6.000 

4. Korrespondenskurser för 
försvarets befälspersonal 5.000 

5. Till Kungl. Maj:ts disposi
tion 20.000 

Summa 261.000 

D. Personaltjänst: Försvarsupplysning, 
reservationsanslag 89.000 kronor 

Detta anslag ersätter återstående del 
av nuvarande anslag till Försvarsupp
lysning. 

E. Personaltjänst: Försvarets upplys
nings- och personalvårdsnämnd m. m., 
reservationsanslag 90.000 kronor 

Detta anslag ersätter anslagsposterna 
1—4 under nuvarande anslag Personal
vårdsverksamhet. 

146 



XIX. S A M M A N F A T T N I N G AV HUVUD

I N N E H Å L L E T 

I nuvarande lokala organisation (kap. 
III) skall varje förbandschef leda och 
främja personal- och själavården vid 
förbandet. Han skall utse en officer, 
som för eller fört kompani (motsva
rande) att vid sidan av andra åliggan
den tjänstgöra såsom personalvårdsof
ficer och föredragande i personalvårds
ärenden. Därjämte tjänstgöra vid samt
liga förband personalvårdsassistenter, 
som äro förordnade av chefen för för
svarsstaben. Det finns sammanlagt 9 
heltidsanställda och 64 deltidsanställda 
assistenter. Som förbandschefens organ 
finnas dessutom bl. a. ett bildningsråd, 
som i alla frågor av principiell bety
delse för personalvården skall avgiva 
yttrande, en förbandsnämnd och en 
militärpastor, som är föredragande i 
själavårdsfrågor. 

Personalvård i enskild och offentlig 
tjänst (kap. IV) har gjorts till föremål 
för viss undersökning. Härvid har kon
staterats, att frågan om personalvård 
hittills har ägnats större uppmärksam
het inom enskilda företag än inom den 
offentliga förvaltningen, där omsorgen 
om personalen traditionsenligt tagit sig 
uttryck i avtals- och reglementsbestäm-
da sociala förmåner. Inom enskilda 
företag har personalvården två syften, 
nämligen dels ett mera socialt betonat, 
som avser att bereda personalen stöd 
och hjälp i beträngda lägen, dels ett 
mera företagsekonomiskt, som närmast 

kommer till uttryck i strävanden att 
med olika åtgärder söka bevara och sti
mulera individuella prestationer. Över
vägande delen av denna verksamhet är 
normalt anförtrodd en eller flera per
sonalkonsulenter, som dels lämna före
tagsledningen utredningar och råd och 
dels bedriva rådgivande och stödjande 
verksamhet gentemot de anställda. Som 
allmän regel gäller, att avståndet mel
lan konsulenten och den, som beslutar 
i väsentliga personalfrågor, skall vara 
så litet som möjligt. I fråga om kompe
tenskrav och lönesättningar råda många 
olika uppfattningar. Att göra direkta 
jämförelser mellan personalvården in
om enskild och offentlig tjänst samt 
den, som är lämplig för krigsmaktens 
behov, låter sig icke göra. 

Allmänna synpunkter på personal
vårdens uppgifter (kap. V) giva vid 
handen att tjänstereglementets för 
krigsmakten definition av denna verk
samhets omfattning -— upplysning, so
cial rådgivning, frivillig bildnings
verksamhet och förströelse — är alltför 
snäv. Gränserna äro överskridna av de 
praktiska arbetsuppgifterna. Den verk
liga begränsningen har otvivelaktigt 
skapats av bristen på resurser i form 
av personal och medel i övrigt. 

Det torde vara omöjligt att ens för 
en rätt kort tidsperiod fixera omfatt
ningen av en personalvårdsverksamhet, 
som till hela sin karaktär är en pro-
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dukt av en fortgående samhällsutveck
ling. Ännu långt in på 1900-talet var 
själavården ensam uttryck för ett sär
skilt omhändertagande av militär per
sonal. Sedan dess ha undan för undan 
bildningsverksamheten, medborgar-
fostran, hobbyverksamheten, förströel
severksamheten, socialvården, upplys
nings- och kontaktverksamheten till
kommit för att komplettera personal
vården. 

De två huvuduppgifterna för försva
rets personalvårdstjänst överensstäm
ma i stort med de syften, som tidigare 
sagts gälla de enskilda företagens per
sonalvårdsverksamhet. Målsättningen 
för försvarets personalvård kan defini
eras sålunda: 

Hjälpa den enskilde i hans personliga an
gelägenheter. 

Skydda den enskildes medborgerliga och 
mänskliga rättigheter. 

Underlätta för den enskilde att anpassa 
sig i den militära miljön. 

Ordna fritidssysselsättning med hänsyn 
till person och trivsel. 

Medverka till ett gott förhållande mellan 
all personal. 

Stärka den enskildes »arbetsmoral» och 
lojalitet. 

Giva en allmän medborgerlig fostran. 
Skapa motståndskraft hos allmänheten 

och god stridsmoral hos soldaten i krig 
eller krigsfara. 

Främja förståelse för försvar och militär 
utbildning. 

Vidmakthålla och förbättra samarbete 
mellan krigsmakten och samhället i övrigt. 

Arbetsuppgifter behöva icke konstru
eras för att motivera en utvidgning av 
personalvårdsorganisationen. Erfaren
heterna ha bestyrkts vid en bearbet
ning av yttranden från samtliga för
bandschefer m. fl. enligt särskilt fråge
formulär (bilaga 1) . Vikten av en effek
tiv personalvård har även understru
kits från auktoritativt utländskt mili
tärt håll, varvid framför allt krigserfa
renheterna varit avgörande. 

Arbetsuppgifterna (kap. VI), som 
ligga till grund för verkställda beräk
ningar över personalbehov, löneställ
ning och kompetenskrav för denna per
sonal, organisationsform m. m., kunna 
sammanfattas sålunda: 

Själavården inom krigsmakten har hit
tills intagit en gentemot personalvården re
lativt fristående ställning. Starka skäl sy
nes emellertid tala för att själavården in
ordnas i den allmänna personalvården och 
den medverkan personalvårdsassistenter 
och personalvårdsofficerare redan nu läm
nar preciseras. Själva gudstjänstverksam
heten bör som hittills ombesörjas av mili
tärpastorer. Vid anordnandet av gudstjän
ster och korum bör emellertid personal till
hörande personalvården kunna medverka 
liksom vid rådgivning i andliga frågor. 
Även ifråga om soldathemsverksamheten 
ha assistenter och personalvårdsofficerare 
väsentliga uppgifter att fylla. Det torde 
nämligen knappast kunna bestridas att 
soldathemmens verksamhet i lika hög grad 
ligga på det materiella som på det andliga 
planet. 

Ifråga om den militära socialvården — 
som i denna utredning föreslås benämnas 
socialtjänst — föreligger önskemål om en 
avsevärd ökning av personalvårdsperso
nalens insatser. Därest personalvården på
börjades redan vid inskrivningen av värn
pliktiga skulle sannolikt många friktions
anledningar, som sedermera under militär
tjänsten taga sig olikartade uttryck, kunna 
elimineras och måhända även en positiv 
förbättring av den allmänna inställningen 
till militärtjänsten kunna ernås. Assisten
ter och personalvårdsofficerare böra även 
medverka vid antagning av fast anställt 
manskap. Goda erfarenheter föreligga från 
förband, där sådan medverkan redan kom
mit till stånd. Den inom »civil» personal
vård praktiskt taget obligatoriska med
verkan från konsulentens (motsvarande) 
sida vid personalprövning — som även 
förekommer och anses önskvärd inom 
krigsmakten — styrker uppfattningen, att 
motsvarande uppgifter — ehuru i mindre 
omfattning — böra tilldelas försvarets per
sonalvårdsorganisation. 

Vid handläggandet av ärenden rörande 
anstånd med tjänstgöring, befrielse från 
tjänstgöring, ändring av tjänstgöringsför-
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hållanden, fritidssysselsättning, permission, 
tjänstledighet, semester och befrielse från 
bärande av vapen har personalvårdsperso
nalen uppgifter, som i detta sammanhang 
icke torde behöva utvecklas närmare. 

Erfarenhetsmässigt vet man, att ekono
miska bekymmer mycket ofta utgöra an
ledning till besvärligheter för den enskilde 
under militärtjänstgöringen. Samhället har 
genom olika åtgärder sökt minska eller helt 
eliminera de svårigheter, om vilka här är 
fråga. Ett faktum är emellertid, att den en
skilde mycket ofta är i behov av icke blott 
pekuniär hjälp utan även rådgivning i olika 
frågor vid lösandet av de problem, för 
vilka bidrag utgått. I detta avseende har 
personalvårdens personal vittomfattande 
och mycket betydande uppgifter att lösa. 

En väsentlig uppgift för personalvården 
inom civila företag är direkt utövande av 
egentlig sjukvård. Sådana uppgifter torde 
det givetvis — med hänsyn till de resurser 
som den militära hälsovården och sjukvår
den äger — icke bli fråga om att överlämna 
till assistenter. Däremot skulle det med all 
sannolikhet vara av värde, därest personal
vårdspersonalen medverkade vid psykiatri
ska undersökningar, i sexualupplysningen, 
vid organiserandet av eftervård av sjuka 
och skadade o. s. v. Assistenterna böra även 
givas möjligheter att ägna mer arbete åt 
att lämna bistånd vid lösande av personliga 
bekymmer av olika slag under och efter 
sjukhusvistelse. 

Inom rättsvården har en välorganiserad 
militär socialtjänst stora och viktiga upp
gifter. Varje till försvaret hörande person 
bör genom personalvårdens försorg kunna 
erhålla besked om möjligheter till fri rätte
gång, rättshjälp, rättegångsbiträde m. m. 
Assistenter och personalvårdsofficerare böra 
vidare kunna lämna upplysningar om rät
tegångsförfarande, om straffverkställighet 
m. m. I skadeståndsfrågor riktade såväl 
mot kronan som mot enskild bör personal
vårdspersonalen biträda. Den redan nu 
stora uppgiften att övervaka villkorligt 
dömda och utöva tillsyn av villkorligt fri
givna bör ytterligare utvecklas. Personal
vården kan även ha anledning göra insatser 
i MO-ärenden — insatser som givetvis icke 
ha till ändamål att försämra relationerna 
mellan krigsmaktens personal eller i övrigt 
verka i negativ riktning. I olika samman
hang ha krävts kraftigare åtgärder för att 
hindra uppkomsten av pennalism. I ett så

dant arbete har personalvården sin givna 
plats. 

Bland personalvårdspersonalens uppgif
ter inom den allmänna socialtjänsten kun
na följande nämnas: barnavårds- och äk
tenskapsfrågor, bostads- och hemhjälpsfrå
gor, nykterhets- och sparfrågor. 

I samband med värnpliktigas återgång 
och stammanskaps övergång till civil verk
samhet uppkomma sådana personalvårds-
uppgifter som arbetsmarknadsorientering 
och yrkesvägledning. 

Bildningsverksamheten tillhör redan nu 
huvuduppgifterna för den militära perso
nalvården. Även om goda resultat hittills 
uppnåtts i detta arbete så återstår ännu 
mycket att göra inom exempelvis fritids-
undervisning och studierådgivning, före
läsningsverksamhet och biblioteksverksam
het. Det synes även vara av värde, om per
sonalvårdens representanter kunde deltaga 
i planläggning av stamskoleundervisningen. 

Den upplysningsverksamhet, som före
kommer inom försvaret och i vilken per
sonalvårdsrepresentanter tilldelats krävan
de uppgifter, kan sägas principiellt vara 
riktad dels inåt, d. v. s. till befäl och trupp 
—• föreläsningar, korrespondensundervis
ning, diskussioner, truppsamtal m. m. — 
dels utåt i form av presstjänst, kontakt
verksamhet o. dyl. Assistenters och perso
nalvårdsofficerares medverkan i denna 
verksamhet blir betydande. 

Till begreppet trivselåtgärder kan natur
ligtvis en stor del av de uppgifter, som 
ovan berörts räknas. Till de speciella triv
selåtgärderna hänföras emellertid hobby
verksamhet, olika slag av underhållning, 
anskaffande, utnyttjande och inredande av 
fritids- och förläggningslokaler, använd
ning av lägerkassemedel (manskapskasse-
medel), idrott, skytte m. m. Det är icke 
möjligt att i en sammanfattning närmare 
redogöra för de arbetsuppgifter som böra 
åligga personalvårdspersonalen i de olika 
verksamhetsgrenar, om vilka här är fråga. 
Här kan blott anföras, att nuvarande per
sonalvårdsorganisation icke tillnärmelsevis 
fyller kraven i dessa sammanhang. 

För att om möjligt göra uppräkningen 
av personalvårdspersonalens arbetsuppgif
ter någorlunda fullständig bör tilläggas, att 
representanter för personalvården skola 
eller kunna ingå i sådana organ som bild
ningsråd, förbandsnämnd, utspisnings-
nämnd, civilanställningsnämnd, gransk-
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ningsnämnd, kamratföreningars styrelser, 
styrelser för fonder m. m. Personalvården 
bör även på ett helt annat sätt än vad nu 
är fallet ingå i utbildning av såväl befäl 
som manskap. Det må vidare framhållas, 
att särskilt assistentens verksamhet kräver 
besök på sjukhus, i arrestlokaler, på öv
ningsplatser och i hem. Även andra upp
gifter, såsom mobiliseringsplanering, viss 
expeditionstjänst, intresseundersökningar, 
egna föredrag o. s. v. tillhöra ofrånkom
ligen personalvårdspersonalens arbete. 

Chefens ansvar för personalvården 
(kap. VII) är fastställt i tjänsteregle
mente för krigsmakten. Någon ändring 
härvidlag bör icke göras. Personal
vårdspersonalen skall vara hans biträ
den. De bör dock äga rätt att i sin råd
givningsverksamhet självständigt giva 
den rådsökande den hjälp denne ön
skar och som synes lämplig. Genom sin 
verksamhet får personalvårdspersona
len icke hindra förtroende och samar
bete mellan befäl och trupp utan skall 
befrämja sådant. 

Till vilken personal vänder sig per
sonalvården? (kap. VIII). Hittills har 
den huvudsakligen varit inriktad på de 
värnpliktiga, då tillgängliga resurser 
begränsat verksamheten på detta sätt. 
Liksom på andra områden av samhälls
livet bör all personal inom försvaret 
— d. v. s. bortåt 100.000 personer — 
liksom deras anhöriga och andra, vil
kas förhållanden påverkas av militär
tjänstgöring, få nytta och ökad trivsel 
genom en rationell personalvård. Om 
verksamheten helt skulle fylla detta 
krav skulle emellertid kostnaderna för 
dess därav föranledda utbyggnad bliva 
alltför stora. I princip riktar sig dock 
personalvården i detta förslag till all 
personal, dock med tyngdpunkt på de 
värnpliktiga. 

Vad bör verksamheten kallas? (kap. 
IX), I detta betänkande användes allt

jämt ordet »personalvård» som benäm
ning på verksamheten. Ordet »vård» 
synes dock ha bidragit till att verksam
heten på sina håll råkat i vanrykte 
eller tillskrivits ändamål, som ligga 
verksamheten fjärran. För framtiden 
föreslås verksamhetens benämning bli
va »personaltjänst», en beteckning som 
torde täcka de uppgifter, om vilka här 
är fråga. Den militära socialvården fö
reslås få beteckningen »socialtjänst», 
som f. ö. redan blivit ett i detta sam
manhang använt uttryck. Personaltjän
stens befattningshavare skulle som följd 
härav kallas personalofficerare, perso
nalkonsulenter och personalassistenter. 

Organisationsförslagens innebörd är 
i huvudsak följande. Inrät tande av be
fattningar för personalkonsulenter och 
personalassistenter (kap. X) föreslås. I 
pr incip framhålles behovet av en hel
tidstjänstgörande befattningshavare, 
som vid varje självständigt förband 
handhar personalvården. Härför talar 
bl. a. arbetsuppgifternas omfattning 
och betydelse, kraven på personalens 
fackutbildning och erfarenhet, erfaren
heter från länder, som deltagit i krig, 
och från andra samhällsområden, be
hovet av kontinuitet och tillräcklig ar
betstid m. m. Viktiga skäl äro även, att 
den heltidsanställda konsulenten lever 
i den militära miljön, är tillgänglig, då 
han behövs, får personkännedom o. s. v. 
Han kan även avlasta en del arbetsupp
gifter från truppbefälet till nytta för 
den rena trupptjänsten. För att bibe
hålla deltidsanställda befattningshavare 
tala i huvudsak endast de mindre kost
naderna. 

I avsikt att hålla statsutgifterna nere 
har avsteg från principen om heltids
anställd befattningshavare vid varje 
förband ansetts böra göras i betydande 
omfattning. I den lokala organisationen 
föreslås ingå 
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4 förste personalkons, i lönegrad Ca 27 
6 personalkons. » » Ce 24 

11 » » » Ce22 
14 » » » Ce 19 
8 personalassistenter » » Cg 17 

23 » m. årsarv. 2.200 kr. 
2 » » » 1.000 kr. 

Biket föreslås indelat i 4 personal-
tjänstdistrikt, omfattande ett eller fle
ra militärområden, marin distrikt och 
flygbasområden. Förste personalkonsu
lenterna avses skola svara var och en 
för sitt distrikt. Konsulenter i 24 löne
graden avses skola placeras i de största 
garnisonerna (med minst tre förband), 
under det att befattningshavarna i 22 
lönegraden enligt förslaget skola place
ras i garnisoner med minst två förband. 
Vid vissa större ensamliggande förband 
(infanteriregementen m. fl.) föreslås 
konsulenter i 19 lönegraden bli place
rade och som assistenter till konsulen
terna i de största garnisonerna skulle 
befattningshavarna i 17 lönegraden 
tjänstgöra. Vid medelstora och mindre 
förband, som ligga ensamma på sin gar
nisonsort, beräknas deltidsanställda as
sistenter med arvode tjänstgöra. 

Flertalet heltidsanställda befattnings
havare äro alltså avsedda för flera för
band på en garnisonsort. Antalet be
fattningshavare har härigenom kunnat 
minskas utan att kraven pä tillgång till 
en konsulent alltför mycket eftersättas. 
Förslaget måste i denna del ses möt 
bakgrunden av det statsfinansiella lä
get. 

Det har icke ansetts möjligt att fixera 
några bestämda kompetenskrav för 
konsulenter och assistenter. Förbands-
cheferna ha framhållit vikten av den 
sociala utbildningen och erfarenheten. 
Från följande krav ha undantag ansetts 
icke böra medgivas annat än i synner
ligen speciella fall, nämligen fullgjord 

första värnpliktstjänstgöring, erfaren
het av förenings- och ungdomsarbete 
samt social verksamhet, en levnadsål
der vid första anställning mellan 25 och 
35 år, en teoretisk utbildning, som gi
vit god allmänbildning, samt god or
ganisationsförmåga. Därutöver bör krä
vas sådana personliga egenskaper som 
energi, intresse för människor, förmå
ga till samarbete och umgänge med alla 
slags människor, initiativrikedom och 
praktiskt handlag. 

Någon utbildning finns icke som helt 
skulle kunna täcka de krav, som böra 
vara förenade med tjänst inom den mi
litära personalvården. Särskild utbild
ning inom försvaret är därför ofrån
komlig. För dem, som skola ifrågakom-
ma för anställning som konsulenter, 
bör anordnas utbildningskurser om 
minst två månaders längd. De, som ön
ska komma ifråga som deltidsanställda 
assistenter, böra genomgå en 2-veckors 
kurs. Kurserna böra förläggas till mili
tärt förband. Därutöver föreslås vissa 
repetitionskurser (konferenser) unge
fär vartannat år. 

Personalkonsulenter och assistenter 
föreslås ingå i en personalkår. 

Utöver dessa befattningshavare beräk
nas personalofficerare vara förordnade 
vid varje förband (kap. XI) . Dessa 
motsvara i stort sett nuvarande perso-
nalvårdsofficerare och ha denna sin 
uppgift vid sidan av andra tjänsteålig
ganden. De personalofficerare, som 
tjänstgöra vid förband med deltidsan
ställda assistenter, förutsättas ha unge
fär samma arbetsuppgifter och ställ
ning som konsulenterna. Befattningar
na böra innehavas av kaptener eller 
äldre löjtnanter, som genomgått förut
nämnd kurs för blivande konsulenter 
under 5—6 veckor. Övriga personalof
ficerare skola tjänstgöra som militära 
rådgivare vid sidan av konsulenterna. 
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En sådan personalofficer bör vara re
gementsofficer eller kapten, som ge
nomgått förutnämnd kurs om fjorton 
dagar. Personalofficer bör även finnas 
vid bl. a. försvarsområdesstab. 

Personalofficerare skola enligt för
slaget föreslås av förbandscheferna och 
förordnas av det centrala organet. Hän
syn skall tagas till vederbörandes per
sonliga lämplighet och icke till hans 
tjänst vid förbandet. 

Befattningshavarnas verksamhet vid 
förbanden föreslås reglerad efter vissa 
normer i fråga om arbetsfördelning 
mellan konsulent och personalofficer 
och samverkan dem emellan samt mel
lan dem och övriga befattningshavare 
(kap. XII—XIII). Konsulenter (perso
nalofficerare) förutsattes lyda direkt 
under förbandscheferna. I fackliga frå
gor lyda konsulenterna under förste 
konsulenterna och det centrala organet. 

Konsulenter och assistenter förutsät
tas vara civila tjänstemän. Under viss 
tjänstgöring — t. ex. deltagande i fält
mässiga övningar m. m. — böra de 
dock bära uniform och erhålla viss 
tjänsteställning, avpassad efter befatt
ning, tjänstetidens längd och person
liga meriter . 

Vid varje förband föreslås inrättan
de av en personaltjänstdetalj, vid vil
ken den administrativa handläggningen 
av de ärenden, som tillhöra personal
vården, skall äga rum. Detaljens chef 
skall vara konsulenten eller, där sådan 
icke finnes, personalofficeren. 

Erfarenheten har visat, att en alltför 
stor del av de nuvarande assistenternas 
arbetstid upptages av expeditionsgöro-
mål till förfång för viktigare uppgifter. 
Frågan om anställande av skrivbiträ
despersonal har flera gånger varit fö
remål för behandling men står ännu 
öppen, önskvärt vore att tilldela varje 
förband ett skrivbiträde för detta ända

mål men med hänsyn till rådande stats
ekonomiska svårigheter synes dock be
hovet någon tid framåt i stort sett kun
na täckas, om erforderligt antal värn
pliktiga skrivbiträden kan ställas till 
förfogande. 4 befattningar i lönegrad 
Ce 11 erfordras dock med placering hos 
förste konsulenterna. Om icke värn
pliktiga kunna ställas till förfogande i 
erforderlig utsträckning, är det nöd
vändigt att i första hand inrätta 15 be
fattningar för skriv- och kontorsgöro-
mål enligt den reglerade befordrings-
gången att placeras på de platser, där 
behovet är störst. 

Behovet av vikarier förutsattes kunna 
fyllas bl. a. genom att det centrala or
ganet kan lämna tillfällig ersättare eller 
personalförstärkning ur personalkåren. 

Vissa regler angivas för den sociala 
verksamheten, framför allt i fråga om 
rådgivningar och den förebyggande 
verksamheten. Bl. a. böra konsulenter 
och assistenter i detta sammanhang 
åläggas tystnadsplikt. Möjligheter böra 
även skapas för dessa befattningsha
vare att genom mindre lån eller bidrag 
kunna lämna de värnpliktiga ekono
misk hjälp i trängande fall. Erforder
liga medel böra kunna frigöras från 
den under anslaget till Armén: Famil
jebidrag uppförda anslagsposten till 
särskild hjälpverksamhet till förmån 
för de värnpliktiga och deras familjer. 

Personalvårdens personal bör bere
das tillfälle att i viss utsträckning fö
retaga resor vid handläggning av svå
rare socialfall, för deltagande i konfe
renser m. m. och fälttjänstövningar 
samt besök vid det centrala personal
vårdsorganet och vid andra förband. 
Dessutom ha regler föreslagits för be
stridande av kostnaderna i samband 
med tjänstgöring vid egna förband och 
staber. Särskilt anslag föreslås även för 
distriktskonsulenternas resor. Vissa 
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kostnader belasta redan befintliga an
slag. 

Samarbete med kommunerna i viss 
ordnad form skulle avsevärt underlätta 
personalvårdsverksamheten vid förban
den (kap. XIV). Önskemål framföras 
om ett särskilt kontaktorgan eller en 
kontaktman inom varje kommun, som 
kan lämna förbanden upplysningar i 
personal- och socialärenden, vilka be
röra värnpliktiga i samma kommun, 
och även få andra uppgifter. En sär
skild utredning föreslås snarast i denna 
fråga. 

Utbildning av militär personal i per
sonalvårdstjänst föreslås utökad (kap. 
XV). 

Det är icke möjligt att i detta sam
manhang avgiva slutgiltiga förslag om 
den centrala organisationen (kap. XVI):. 
Behovet av arbetskraft har dock under
sökts. Ingen ställning har däremot ta
gits till centralorganets placering och 
därmed sammanhängande spörsmål. 

Nuvarande »centrala organ» är i för
sta hand försvarsstabens personalvårds
avdelning, uppdelad i en socialdetalj 
samt en bildnings- och förströelsede
talj. Vissa till personalvården hörande 
frågor handläggas i försvarsstabens 
press- och filmavdelning, uppdelad i 
upplysnings-, press- och filmdetaljer. 
Utom försvarsstaben handläggas cen
tralt hi thörande frågor inom ett flertal 
staber, förvaltningar och ämbetsverk, 
av vilka särskilt nämnas försvarets upp
lysnings- och personalvårdsnämnd, för
svarets socialbyrå och försvarets brev
skola. 

Den centrala organisationens resur
ser äro redan under nuvarande förhål
landen otillräckliga. En personalför
stärkning torde därför under alla för
hållanden vara ofrånkomlig, om effek
tiv personalvårdstjänst skall kunna be
drivas inom försvaret. Den föreslagna 

personalstyrkan torde dock i stort sett 
vara tillräcklig vid en utbyggnad av 
den lokala organisationen. 

I sammanhang äro arbetsuppgifterna 
följande, varvid även personalbehovet 
beräknats. 

Den allmänna fackliga ledningen av per
sonalvårdsverksamheten m. m. föreslås ut
övad av tre chefstjänstemän, om vilkas 
ställning och lönegradsplacering förslag 
icke nu avgives. 

Till personal- och organisationsfrågorna 
höra anställning, förordnande, placering 
av befattningshavare inom personalkåren 
samt krigsplacering av all personalvårds-
och själavårdspersonal m. fl. Härför beräk
nas en befattningshavare i lönegrad Ce 22. 
Hit hör även all utbildning av personaloffi
cerare, konsulenter och assistenter, av mili
tär personal i personalvård och medborgar-
kunskap, av militärpastorer, bibliotekarier 
m. fl. och av värnpliktiga, avsedda att 
krigsplaceras i personalvårdstjänst. Denna 
utbildning kommer att vara i gång större 
delen av året och för att handhava den be
räknas en befattningshavare i lönegrad Ca 
27. Krigsplaneringsarbetet bör åligga den 
pensionerade officer i arvodesbefattning, 
som även skall tjänstgöra som expeditions
föreståndare. 

Socialtjänsten inom det centrala organet 
innefattar i stora drag bl. a. handläggning 
av mer kvalificerade sociala, ekonomiska 
och juridiska ärenden från förbanden, för
frågningar från allmänheten och uppgifter 
i pressen samt undersökningar av påstådda 
missförhållanden, fördelning av vissa me
del och besök vid förbanden m. m. Härför 
avses två befattningshavare i lönegrad Ce 
24 och en kommenderad kapten eller löjt
nant. För att verkställa tolkningen av be
stämmelser och taga initiativ till nya så
dana samt hålla kontakt med vissa cen
trala myndigheter föreslås en befattnings
havare i lönegrad Ca 27. En viktig sida av-
verksamheten är utsändande av periodiska 
meddelanden till förbanden, utgivande av-
handböcker i socialtjänst och handledningar 
för värnpliktiga m. fl. För dessa och övriga 
uppgifter kräves ett noggrant följande av 
utkomna författningar, artiklar m. m. Sam
manlagt kräves för denna verksamhet en 
befattningshavare i lönegrad Ce 24 och en 
kommenderad kapten eller löjtnant. För 
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planläggningen av socialtjänsten i krig, 
som f. n. måste anses vara en mycket vik
tig uppgift, beräknas en befattningshavare 
i lönegrad Ce 22. För servicetjänst och viss 
ledning av förströelse- och tr ivselverksam
heten föreslås en befattningshavare i löne
grad Ce 22. För redan nu förefintlig bo
stadsförmedling för personal inom för
svaret beräknas en kontorist i lönegrad 
Ca 13. 

Bildnings- och upplysningsverksamheten 
kräver även en förstärkning av arbetskraf
ten i det centrala organet. Arbetsuppgifter
na bli sammanfat tningsvis at t u t färda an
visningar och meddelanden, fördela medel, 
kontrollera verksamheten vid förbanden, 
samordna all hi thörande verksamhet inom 
försvaret, anskaffa materiel , anordna före-
läsarturnéer, medverka vid kontaktkonfe
renser, försvarsutstäl lningar m. m. och del
taga i planläggning av den psykologiska 
krigföringen m. m. Fyra befattningar före
slås inrät tade för dessa uppgifter, varav en 
i lönegrad Ca 27, en i lönegrad Ce 24 och 
en i lönegrad Ce 22 samt en kommenderad 
kapten eller löj tnant . 

Sammanlagt föreslås det centrala or
ganet bestå av tre chefsbefattningar i 
icke angiven löneställning, tre befatt
ningar i lönegrad Ca 27, fyra i lönegrad 
Ce 24 och fyra i lönegrad Ce 22. Med 
undantag av chefsbefattningarna beräk
nas dessa ingå i personalkåren. Därut
över skulle till organet vara kommen
derade tre officerare, en ur vardera 
försvarsgrenen. För vissa specialupp
gifter och expeditionstjänst beräknas 
en pensionerad officer i arvodesbefatt
ning, en befattning i lönegrad Ca 13, 
två i lönegrad Ca 11, en i lönegrad Ca 
9 och fem befattningar för skriv- och 
kontorsgöromål enligt den reglerade be-
fordringsgången. 

Motsvarande nuvarande befattningar 
beräknas i samband med omorganisa
tionen kunna utgå. 

I krigsorganisationen av personal
vårdsassistenter föreslås vissa ändring
ar (kap. XVII). Sålunda skulle värn
pliktiga, som kunna vara lämpliga att 
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krigsplacera i personalvårdsbefattning, 
uttagas en tid efter avslutande av första 
tjänstgöring. Tiden för repetitionsöv
ningarna skulle för dessa värnpliktiga 
ur armén och kustartilleriet användas 
för specialutbildning och specialtjänst
göring. Värnpliktiga u r flottan och flyg
vapnet föreslås kunna åläggas motsva
rande utbildning och tjänstgöring, för 
vilket ändamål värnpliktslagen föreslås 
ändrad. Krigsplacering bör ske av det 
centrala organet. 

Vid beräkning av kostnaderna (kap. 
XVIII) har det befunnits angeläget att 
söka redovisa de flesta kostnaderna för 
personaltjänsten under för denna tjänst 
särskilda anslag dels emedan denna 
verksamhet är gemensam för försvaret 
och dels för att därigenom vinna önsk
värd överskådlighet i fråga om de verk
liga utgifterna. Förslaget medför ökade 
avlöningskostnader, medan däremot 
nuvarande anslag för verksamhetens 
bedrivande i stort sett ha bedömts vara 
tillräckliga. I det senare fallet förutsat
tes emellertid att vissa medel överföras 
från ett anslag till ett annat. 

De nuvarande avlöningskostnaderna 
utgöra för personalvårdsassistenter 
229.000 kronor och beräknas för viss 
personal i försvarsstaben, som beröras 
av förslaget, uppgå till omkring 110.000 
kronor. Enligt föreliggande förslag be
räknas avlöningskostnaderna i runda 
tal till för personalkåren 579.000 kro
nor, för det centrala organet 105.000 
kronor och för expeditionspersonal 
92.000 kronor. Under det första verk
samhetsåret, budgetåret 1951/52, torde 
kostnaderna för personalkåren böra be
räknas till 453.000 kronor, varvid dock 
vissa med hänsyn till övergången er
forderliga utbildningskostnader om un
gefär 25.000 kronor tillkomma. 

För den händelse värnpliktiga expe
ditionsbiträden kunna ställas till för-



fogande i erforderlig utsträckning min
skas avlöningskostnaderna för expedi
tionspersonal till 25.000 kronor. 

Den beräknade kostnadsökningen för 
personaltjänsten i fråga om såväl av
löningar som medel för verksamhetens 
bedrivande utgör vid utbyggd organi

sation 452.000 kronor eller — om värn
pliktiga enligt ovan ställes till förfo
gande — 385.000 kronor. Under bud
getåret 1951/52 beräknas kostnadsök
ningen till 351.000 kronor eller — med 
tillgång till värnpliktiga expeditionsbi
träden — 284.000 kronor. 
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BILAGOR 





Bilaga 1. 

Till (enligt utsändningslista). 

Genom nådigt beslut 5/5 1950 har 
Kungl. Maj:t uppdragit åt försvarets 
personalbehandlingsutredning att med 
anledning av vissa framställningar av
giva yttrande om personalvårdsorgani
sation m. m. i så god tid att därav be
tingat förslag skall kunna underställas 
1951 års riksdag. Utredningen äger att 
från myndigheter direkt inhämta de 
uppgifter som för utredningsarbetet 
kan vara erforderliga. I egenskap av 
expert i utredningen har jag anmodats 
att verkställa det utredningsuppdrag, 
som skall ligga tiU grund för ett stånd
punktstagande. 

Begch (motsv.) ha tidigare — senast 
år 1948 — avgivit yt tranden rörande 
personalvårdsorganisationen m. m. Des
sa yttranden ha dock endast behandlat 
vissa delar av personalvårdsverksamhe
ten och ha som underlag i viss utsträck
ning förhållanden, som icke längre äro 
aktuella. 

Med anledning härav får jag på ut
redningens uppdrag och efter samråd 
med försvarsgrenscheferna hemställa 
om vissa synpunkter på personalvårds
organisationen m. m. enligt bifogade 

2 frågeformulär. Vid avgivande av syn
punkterna torde — givetvis med beak
tande av erfarenheter av nuvarande or
ganisation — hänsyn framför allt tagas 
till beräknade förhållanden i framtiden. 
Formuläret har gjorts så innehållsrikt 
som möjligt för att underlätta besva
rande och bearbetning. 

Om personalvårdsofficer och (eller) 
personalvårdsassistent så önska, böra 
de beredas möjlighet att i särskild bi
laga framlägga sina synpunkter. 

Uppgifterna enligt bifogade formulär 
torde senast 10/6 1950 vara mig till
handa i ett exemplar under adress so
cialvårdsdirektör U. Bosenblad, För
svarsstaben, Stockholm 90. 

Stockholm den 22 maj 1950. 

Urban Rosenblad. 

Utsändningslista. 
Ch Fst, CA (för orientering). 
CM (för utsändande i 2 ex. till IKA, 

CKF, CMD, örlogsstations- och rege
mentschefer m. fl.). 

CFV (för utsändande i 2 ex. till flot
tiljchefer m. fl.). 

Milbef I—VII milo. 
Kommendanterna i Stockholm och 

Boden. 

Begch (motsv.) inom armén. 

/ 1950 

(Förband) 

Frågor angående den militära perso
nalvårdsorganisationen. 

(Förkortningar: Personalvårdsofficer 
— pvoff; personalvårdsassistent — 
pvass). 

Svar markeras — om icke annat an
givet — med kryss i vederbörlig 
ruta. 
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1. Verksamhetsområden. 
Avsikten är att söka få fram dels vad 

pvoff och pvass nu syssla med dels vad 
de lämpligen borde kunna handhava 
under förbandschefen. 

Vid varje arbetsuppgift finnas fyra 

rutor. 
1. I den första rutan markeras med 

X om pvass genom rådgivning eller bi
träde på annat sätt kommit i beröring 
med resp uppgift. [Om pvoff (ej annan) 
utför huvuddelen av arbetet sättes i 
stället X i andra rutan.] 

2. I den andra rutan markeras på 

Själavård 

Korum, gudstjänster o dyl 
Soldathemsverksamhet 

Bådgivning i andliga frågor 

Tjänstgöringsförhållanden 

Inskrivning 

Bekrytering 

Personalprövning 

Anstånd, befrielse o dyl 

Ändrad tjänstgöring 

Vapenfrihet 

Åtgärder mot uppkomst av pennalism 
m m 

Ekonomiska förmåner 

Avlöning, premier 

Familjebidrag 

Naturaförmåner 

Besor (fria m fl) 

Hälso- och sjukvård 

Arbetarskydd 

Sexualfrågan 

Sjukvård (egentlig) 

Ekonomiska förmåner under sjukdom 

Ersättning till kroppsskadade 

Omskolning 

Fritid och ledighet 

Frit id 

samma sätt pvoff arbete. [Om pvass (ej 
annan) utför huvuddelen av detta arbe
te sättes i stället X i första rutan.] 

3. I den tredje rutan angives vilken 
annan befattningshavare, som utför hu
vuddelen av resp. uppgift [oavsett om 
markering skett för pvoff eller (och) 
pvass] . 

4. Om en befattningshavare motsva
rande pvass funnes vid förbandet med 
tillräcklig tid och erforderliga kunska
per, vilka av dessa uppgifter borde 
lämpligen handhavas av honom? Mar
keras med X i fjärde rutan. 

1 I 2 | 3 | 4 

;;;;;;;;;;; 
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Permission 

Tjänstledighet 

Semester 

övergång till civil verksamhet 

Arbetsmarknadsorientering och yrkes
vägledning 

Civilanställningsförmåner för fast 
anställda 

Meritberäkning 

Lån 

Värnpliktslån 

Studielån, stipendier 

Övriga lån 

Rättsvård 

Bättegångsförfarande 

Straffverkställighet 
Bättshjälp 

Moratorielagstiftning 
Förande av klagan 

Övervakning 

Skadeståndsanspråk 
MO-ärenden 

Familjerätt 

Allmän socialvård 

Socialhjälp (fattigvård) 

Barnavård 

Hemhjälp 

Bostadsfrågor 

Nykterhetsfrämjande 

Övervakning av alkoholister 

Sparfrämjande 

Bildningsverksamhet 

Studierådgivning 

Frit idsundervisning 

Föreläsningar 

Bibliotek 

Medborgarundervisning 
Konstförening m m 

11 



1 I 2 I 3 | 4 

Trivselåtgärder 

Sysselsättningsterapi 

Underhållning 

Lokalers inredning 

Tidningar, radio m m 

Marketenterier 

Lägerkassemedel 

Studiebesök 

Idrott 

Skytte 

Sport 

Upplysning 

Till militär personal (inåtriktad) 

Truppsamtal 

Kontakt med civila organ 

Försvarsutställningar m m 

Presstjänst 

Frivilliga försvarsorg 

Organisation m m 

Bildningsråd 

Granskningsnämnd 

Utspisningsnämnd 

Civilanställningsnämnd 

Styrelse för fonder 

Kamratförening 

Företagsnämnd (verkstäder o dyl) 

Utbildning av befäl m fl 

i personalvård 

i psykologi och pedagogik 

Mobplanering i fråga om personalvård 

Inlrcsseundcrsökningar 

Föredrag (egna) 

Besök 

i förläggningar 

i sjukhus 

i arrestlokal 

under övningar 

utom förläggningen 

i personalens hem 
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Andra ovan ej nämnda arbetsuppgifter. 

2. Vilka kvalifikationer böra i första 
hand ställas på en pvass? 

Ruta 1. Markera med X den utbild
ning (erfarenhet) inom var
dera av grupperna 1—3 som 
anses viktigast. 

Ruta 2. Markera med X den utbild
ning (erfarenhet) av grup
perna 1—3 som anses vikti
gast. 

1. Militär utbildning: 

a) Första tjänstgöring 

b) Befälsutbildning 

c) Specialutbildning i 
personalvård m m 
(finns f n icke) 

2. Civil utbildning: 

a) Folkhögskola (motsv) 

b) Studentexamen 

c) Socialinstitut (motsv) 

d) Akademisk examen 

3. Praktisk erfarenhet: 

a) inom socialvården 

b) » folkbildningen 

c) » själavården 

d) » skolväsendet 

_ 1 2_ 

c) Vilket är alt föredraga 
heltidsanställd pvass? 
deltidsanställd pvass? 

d) (besvaras endast av ch för för
band i garnisoner med mer än ett 
förband.) 

Bör pvass kunna tjänstgöra vid mer än 
ett förband? 

Ja r ^ j Nej | j 
fördelar? nac~kde~lar? 

4. a) Pä vilka grunder bör pvoff utses 
efter vederbörandes intressen 
och kunskaper 

efter hans tjänst vid förban
det 

b) Vilken befattning är mest lämpad 
att förena med befattningen som pvoff? 

Motivering: 

5. Pvass ställning vid förbandet 
a) För vem bör han vara föredragan

de? 

förbandschefen i i 
pvoff 
annan. Vem? . . . . i i 

4. Andra kvalifikationer: Motivering: 

Motivering: 

3. Allmänna synpunkter på för- och 
nackdelar med en heltids-, resp del
tidsanställd pvass (oavsett vilken 
form, som nu finnes vid förbandet). 

a) Heltidsanställd pvass 
fördelar? nackdelar? 

b) Deltidsanställd pvass 
fördelar? nackdelar? 

b) Inom vilken avdelning av för 
bandsstaben bör personalvården hand 
läggas? 

Särskild personalvårdsavd 
(detalj) 
Annan avd 
Vilken? 

Motivering: 
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6. Vilken expeditionshjälp erfordras för 
personalvårdsverksamheten? 

heltidsanställt skrivbiträde 
(motsv) 
vpl skrivbiträde 
hjälp från skrivcentral 
hjälp från annan avd 
Vilken expeditionshjälp har 
pvass f n? 

Motivering: 

7. På vad sätt kan personalvårdsverk-
samhelen underlättas genom central 
personalvårdsmyndighets försorg? 
Centrala meddelanden 
Handläggning av mer kvalifice
rade ärenden 
Utbildning och upplysning 
Bådgivning och tillämpnings
anvisningar 
Initiativ till nya bestämmelser 
m m 
Tillhandahållande av vikarier 
m m 
Tillfällig personalförstärkning 
Utsändande av bestämmelser, 
prejudikat och handledningar 

Kontakt med centrala förvaltnings
myndigheter m fl 
»Inspektion» vid förbanden 
Attitydsundersökningar o dyl | 

Övriga åtgärder: 

Motivering: 

8. Kortfattade synpunkter på organisa

tionen med 

a) Bildningsräd 

b) Militärpastorer 

c) Bibliotekarier 

d) Kompaniassistenter (motsv) 

9. Vore det önskvärt att särskilda me

del funnes 

a) för att möjliggöra för pvass (pv
off) att genom resor närmare un
dersöka och hjälpa till i svårare 
socialfall ( t e dödsfall), deltaga i 
civila konferenser o dyl? 

Ja p j Nej | | 

b) för att kunna hjälpa enskilda 
vpl o a, som råkat i svårt ekono
miskt läge, genom mindre lån 
eller bidrag? 

Ja ] f Nej | | 

Motivering: 

10. Allmänna synpunkter och önskemål. 

Ch 

/ 
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Statens offentliga utredningar 1951 
S y s t e m a t i s k f ö r t e c k n i n g 

(Siffrorna inom klämmer beteckna utredningarnas nummer i den kronologiska förteckningen.) 

Allmän lagstiftning. Rättsskipning. Fångvård. 

Statsförfattning. Allmän statsförvaltning. 

Kommunalförvaltning. 

Statens och kommunernas finansväsen. 

Politi. 

Nationalekonomi och socialpolitik. 

Hälso- och sjukvård. 

Allmänt näringsväsen. 

Fast egendom. Jordbruk med binäringar. 

Vattenväsen. Skogsbruk. Bergsbruk. 

Industri. 

Handel och sjöfart. 

Kommunikationsväsen. 

Bank-, kredit- och penningväsen. 

Försäkringsväsen. 

Kyrkoväsen. Undervisningsväsen. Andlig odling 
i övrigt. 

Statligt stöd åt svensk filmproduktion. [1] 

Försvarsväsen. 
Försvarets personaltjänst. I. [2] 

Utrikes ärenden. Internationell rätt. 

Emi! Kihlströms Tryckeri A.-B. Stockholm 1951 


