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En robust personalförsörjning av det militära försvaret
(SOU 2016:63)
(Dnr Fö2016/01252/MFI)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till En
robust personalförsörjning av det militära försvaret SOU 2016:63 förslag, om att
stärka personalförsörjningen av det militära försvaret genom att åter tillämpa
skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra värnplikt.
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till att
rekrytering fortsättningsvis ska bygga på frivillighet så långt försvarsmaktens
rekryteringskraft medger. Myndigheten ställer sig även positiv till förslagen som
syftar till att öka andelen kvinnor i försvarsmakten.
I regeringens proposition 2013/14:191, Med fokus på unga – en politik för goda
levnadsvillkor, makt och inflytande, understryks att unga liksom alla människor är
olika och inte ska ses som en homogen grupp utan en mångfald av individer.
Myndigheten vill poängtera att ungdomar är olika utifrån kön, könsidentitet eller
könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, socioekonomisk och psykosocial
bakgrund, bosättningsort, intressen m.m. Myndigheten noterar dock avsaknaden
av resonemang kring hur arbetet inom Försvarsmakten ska bedrivas för att
säkerställa att alla unga attraheras av möjligheten att göra värnplikt. Exempelvis
kan behövas tydliga strategier för unga hbtq-personer, unga med
funktionsnedsättningar, unga med utländsk bakgrund samt unga från
socioekonomiskt utsatta områden. Satsningar måste till för att alla unga ska känna
att det är en möjlighet att bidra till försvaret av Sverige genom att göra värnplikt.
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Genom att säkerställa en i möjligaste mån inkluderande miljö inom
Försvarsmakten stärks inte bara personalförsörjningen, utan detta torde också leda
till en starkare folkförankring eftersom samhället får en bredare representation.

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Lisa
Onsbacke har varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i
den slutliga beredningen av ärendet.
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