
 

 

Frågor och svar 2019 

När ska jag rycka in? 

Vi kommer ha två inryck på Skaraborgs regemente, P 4, och på din inkallelseorder står det när 

du ska inställa dig hos oss. Om du ska utbilda dig i 11 månader ska du inställa dig den 22 

juli och ska du utbilda dig i 9 månader ska du inställa dig den 16 september. 

Du skall anmäla dig i kasernvakten i god tid innan klockan 12:00 den aktuella dagen. Hos 

vakten visar du upp inkallelseorder samt id-handling, följ därefter snitslad väg till den lokal 

där sker inskrivningen. 

 

Vad ska jag ha med mig? 

Se checklistan på sida 3. Det du ska ha med dig till inskrivningen är legitimation (ID-kort, 

körkort eller svenskt pass), inkallelseorder, bankuppgifter, träningskläder, löparskor för både 

inomhus och utomhusbruk samt hygienartiklar. Ett vanligt misstag som många gör är att de 

har med sig för mycket civil materiel (kläder, smycken, skor) när de kommer hit. Du får inget 

särskilt skåp för civil utrustning, utan det finns ett litet fack för värdesaker och necessär, res 

därför enkelt. 

 

Hur hittar jag till regementet från stationen? 

Adressen till Skaraborgs regemente är Pansarvägen 2, 54152 Skövde. Det tar cirka 15 minuter 

att gå från resecentrum till garnisonen. Enklaste vägen att gå är om du följer Stationsgatan 

som sedan övergår till Skolgatan. Följ den tills du kommer till en rondell, där svänger du 

vänster in på Storgatan. Följ den vägen och när du kommer till en större korsning, där svänger 

du vänster och fortsätter på Skolgatan. Fortsätt under viadukten och följ sedan den snitslade 

vägen. 

 

Kan jag åka egen bil till regementet och finns det parkering? 

Eftersom att Försvarsmakten ansvarar för er redan när ni resan till regementet rekommenderar 

vi att ni åker med de transportfordon som Försvarsmakten bekostar och hänvisar till.  

 

Går det bra att komma någon dag innan inskrivningen? 

Det finns möjlighet att komma tidigare och sova på logement. Du måste däremot meddela 

detta till p4-gu-rekrytfragor@mil.se några veckor innan. Reser man från norr om Gävle samt 

Gotland så rekommenderar vi att komma en dag innan. 

 

Hur ser det ut med ledigheten under utbildningen? Får man ta ledigt för resor eller åka 

hem under helgerna? 

Det kommer att vara helgtjänst första helgen och därefter kommer verksamheten styra. 

Ledighet kommer att ges vid varje tjänstgöringsfri helg samt om tjänstgöringsperiod om 14 

dagar. Generellt får man inte någon längre tjänstledighet för resor och liknande, utan det är 

bataljonschefen som fattar beslutet med hänsyn till hur det påverkar utbildningen. 

 

Har man någon ledig tid? 

Det kommer att under utbildningen finnas ledig tid under kvällar och då när det i 

verksamheten inte har någon kvällstjänst , d.v.s. utbildning under kvällstid. 

 

Hur ska jag förbereda mig för utbildningen? 

Grundutbildningen är både fysiskt och psykiskt krävande och innan du rycker in är det bra om 

du har tränat upp en god grundkondition och styrka. Ett tips är att använda FM TK-appen. Har 

du några gamla träningsskador är det bra om du informerar oss om dem. 
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Hur lång är utbildningstiden och vad får man lön/ersättning? 

Grundutbildningen är 11 samt 9 månader, där de första 3 månaderna genomförs på vid något 

av 3 kompanier som ansvarar för utbildningen den första tiden. Här kan du läsa om förmåner 

under utbildningstiden 

(jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/villkor/) 

 

Bor man tillsammans med individer av motsatt kön? Vart byter man då om? 

Man kommer att bo tillsammans med andra och med det motsatta könet. Det finns några 

utrymmen där man kan byta om i övrigt i logementen. 

 

Måste man sova på regementet eller får jag sova hemma? 

Vi ser att man sover på regementet. Detta för att skapa en samhörighet och gemenskap både 

till gruppen man skall tjänstgöra med samt genomföra sin utbildning med. 

 

Hur ofta kan man använda mobilen till att kontakta familj och vänner? 

Användandet av mobil under tiden som det bedrivs utbildning kommer att vara minimal och 

när tjänsten är slut för dagen har man tillgång till mobiltelefonen.  

 

Har du fler frågor, kontakta: p4-gu-rekrytfragor@mil.se 


