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Ändrat Baskermärke för Hemvärnet
Förslag:
Baskertecken 02 på basker för Hemvärnets personal som tillhör eller är traditionsbärare till
”silverförband” tas fram i silver i syfte att tydligöra och stärka den lokala och historiska
förankringen som förbandet har.
Motiv:
Hemvärnet med nationella skyddsstyrkorna (Hemvärnet) bär i dag på fätuniformens vänstra
axel antingen hemmaförbandets förbandsemblem ex vis granat för HV Östergötland eller
emblem för det förband som man är traditionsbärare för. På kragspegeln bärs
truppslagstecknet för Hemvärnet. På samma sätt bär man på uniform m/87 (A) sitt
hemmaförbands eller traditionsförbands emblem på axeln i hemmaförbandets färg dvs. i silver
för Hemvärnet i Östergötland, Livgardet samt TrängR och för övriga i guld. På båda
kragspeglarna bärs Hemvärnets truppslagstecken. Samma princip gäller också för
uniformsmössans träns och riksvapen.
Avvikelse från detta system utgörs av baskermärket, vilket för Hemvärnet är det generiska
Baskertecken 02 i guld.
I dag, när Hemvärnet utgör majoriteten av förbanden på marken och axlar ett större ansvar
vad avser den militära närvaron och beredskapen, är det viktigt att tydliggöra både banden till
hemförbanden men också den historiska kopplingen till de i dag nedlagda
landskapsregementen och hembyggden, vilket är en av hörnstenarna i Hemvärnets kultur och
historia.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Bataljonsrådet för 31. Hemvärnsbataljon har behandlat förslagsställarens motion.
För att vi skall vara konsekventa med de traditioner vi förvaltar, bör baskermärket vara i
samma färg som övriga kännetecken, vilka bärs på uniform M/87A. Vi ser inte att kostnaden
skulle vara avgörande för detta val, nya emblem beställs över tiden, tillverkaren tar inte extra
betalt om delar av leveransen är i silver och delar i guld (erfarenhetsrelaterat).
Rådet anser också att Försvarsmaktens (mörkblå) basker, borde bäras till M/87A, av de få
inom Hemvärnet som får bära den, då färgsättningen i dag ger ett löjets skimmer över
Hemvärnet och dess färgkombination. Denna passus skall dock inte värderas in i motionen.
HEMSTÄLLAN: Motionen tillstyrkes.
För 31. Hemvärnsbataljonsrådet
Lars Nord
Batch

Östgöta Hemvärnsråd anser att det är riktigt att traditionerna skall bevaras. Det är svårt att
förstå varför det skall vara skillnad på olika huvudbonader. Om någon från ett ”silverförband”
bär uniformsmössa skall träns och riksvapen vara silverfärgade. Att det då skall vara
guldfärgat baskermärke för hemvärnsförband som är traditionsbärande ”silverförband” är
enligt vårt förmenande inkonsekvent. T.ex. är Livgardets baskermärke silverfärgat.
Motionen bifalles.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Motionären har en god tanke, att skapa tillhörighet med hemmaförbandet/traditionsförbandet.
På samma sätt har Hemvärnet ett behov av att uppvisa ett gemensamt yttre, varvid en gång i
tiden Hemvärnets baskermärke (baskertecken Armé 02) fastställdes i guldfärg och valdes för
hela Hemvärnet efter ett omfattande arbete.
Mot bakgrund av detta fattades ett beslut om ett enhetligt baskermärke för att skapa
igenkänning och tillhörighet.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen med detta yttrande avslås
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt utskottet, bifall.
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Motion om träningskläder till hemvärnet
Förslag:
Utrusta Hv soldaterna med funktionsdugliga träningskläder som har försvarsmaktens och
hemvärnets logga.
Motiv:
Tilldelning av träningskläder bedöms vara en utmärkt morot att öka fysiska status och samtidigt göra reklam för Försvarsmakten och hemvärnets verksamhet.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet delar motionärens uppfattning, att det borde ingå i varje soldats utrustning. Trots att Hemvärnet inte har ett fastställt fyskrav kräver Hemvärnets uppgifter en viss
fysisk förmåga. Utöver det måste främjande av en hälsosam livsstil vara i Hemvärnets
intresse.
Träningskläder tilldelas idag till all fast anställd personal i FM. Det med utgångspunkt i
fyskrav och fysisk aktivitet som en del av arbetstiden. Eftersom Hemvärnet inte har något av
dessa vore detta ett skäl att avslå motionen. Men Rikshemvärnsrådet anser att det är en självklarhet att ett träningsklädespaket tas fram för Hemvärnet i rekryterings- och hälsofrämjande
syfte.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att Tinget beslutar bifalla motionen
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

