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Insänd av
Insänd av: C 17.hvbat Mj Lasen

Avsteg för kompanimärken på m/90 höger arm
Förslag:
Beslut om medgivande att bära kompanimärke på m/90 höger arm.
Motiv:
Idag kan hvsoldaten endast visa sin förbands (kompani) tillhörighet medelst färgen på
namnbrickan. Det vore stärkande för sammanhållningen och förbandsanda om kompanimärke
motsv. fick anbringas på höger arm enligt samma principer som Utbildnings- Utbildningslinje
eller Facktecken.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
BIFALL.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Syftet att med kompanitecken öka och påvisa tillhörigheten till sitt förband är mycket god.
Dock gäller fortfarande, enl UniR FM, att endast ett tecken får bäras vilket innebär att de som
har utbildningstecken i så fall skulle ställas inför ett ultimatum mellan utbildningstecken och
kompanitillhörighet.
Till detta hör också till att Försvarsmakten har beslutat att endast ett förbandstecken ska bäras
på stridsuniform. Strävan är att det ska vara så rena uniformer som möjligt.
Rikshemvärnsrådet anser att Hemvärnet inte ska vara ett undantag i detta avseende.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen med detta yttrande avslås
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, avslag.
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Insänd av
Lt Börje Heinmerth Uhbef 311. Insatskompaniet

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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Insänd av
Sergeant Marcus Gullin 452 hvinsatskomp/45hvbat

Nytt heraldiskt vapen för hemvärnet med de nationella
skyddsstyrkorna
Förslag:
Hemvärnets heraldiska symbol tas ur bruk och ersätts med infanteriets forna vapen de
korslagda gevären. Detta innebär också att de gamla kragspeglarna tas ur bruk och man
adapterar de korslagda gevären som kragspegel.
Motiv:
Hemvärnet bildades 1940 som ett förband bestående av värnplikta som, pga ålder, inte längre
tjänstgjorde i reguljära försvaret. Detta existerar inte idag. Hemvärnet 2014 består främst av
unga människor och är, med delar, ett mycket kvalificerat skytteförband.
Därför föreslår jag att dagens heraldiska vapen tas ur bruk och ersätts med infanteriets forna
vapen, de korslagda gevären.
Idag rekryteras soldater direkt till våra led, uppgifterna är mer kvalificerade och mer
komplexa än förr samt att vi mer och mer går mot det som var infanteriets forna organisation.
Hemvärnet måste reformera sig för att fortsätta växa. Detta vore en del av det, att genom nytt
heraldiskt vapen och ny kragspegel särskilja våra förband från det gamla och visa att vi är
redo för de nya uppgifterna.
Vi är försvarets R2 förband, vi sätts in först, inte bakom fronten som förr, vi skall TA terräng
innan motståndaren hinner, både för att skydda mobilisering samt egna uppgifter. Att ta
terräng är inte en hemvärnsuppgift, det är en infanteriuppgift.
Vi är inte hemvärnsförband längre, vi är lätta skytteförband. Låt då våra soldater visa det
genom sina uniformer för att ännu mer öka förbandsanda och stolthet hos soldaten. Framför
allt hos de yngre som förknippar hemvärnet och dess symbol med något helt annat än det är
idag.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
45. Hvbat hv-råd biföll motionen 2015-05-25.

Rikshemvärnsrådets yttrande:
Motionären har rätt i att hemvärnet måste modernisera sig för att kunna fortsätta att växa.
Detta gjordes senast 2010 i mycket stor omfattning i och med regeringens proposition. Även
då fanns det motioner som gick ut på att ändra kragspeglarna. Då resonerades det om en sådan ändring av symbolen skulle vara en nackdel för Hemvärnets starka symbol.
Vi vet genom kontinuerliga mätningar att varumärket Hemvärnet är ett av landets starkaste
varumärken. En viktig princip i marknadsföring är att slå vakt om symboler som är förknippande med varumärket. Förutom kostnadsaspekten är detta skälet till att företagen slår vakt
om de symboler som förknippas med varumärket och ändrar ogärna i inkörda logotyper.
Utöver detta kan Hemvärnet ses som en egen stridskraft och Hemvärnets symbol på kragspegeln är både ett truppslagstecken inom markstridsfunktionen (armén) och vad som idag borde
benämnas stridskraftstecken.
I FM är truppslagstecken för infanteri, idag brukat av förband bland annat vid Livgardet och
I19. Vid ett byte till detta tecken skulle vi jämföras eller likställas med dessa förband.
Hemvärnets heraldiska symbol har stor vikt för Hemvärnets identitet. Det är viktigt att denna
bevaras och förstärks.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen med detta yttrande avslås
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, avslag.
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Insänd av
Lukas Arnsby / 474. Hemvärnets musikkår Eslöv

Reglementering av ny uniform för Hemvärnet
Förslag:
Att en paraduniform reglementeras för Hemvärnet baserad på traditionsuniform M/1886 för
indelta armén med syfte att kunna bäras som sällskaps- och paraddräkt.
Motiv:
Hemvärnets personal har länge önskat få bruka arméns mässdräkt vid högtider
men mött motstånd av officerskåren som ansett uniformen vara ett
utbildningstecken för yrkesofficerare. Vid förra Rikshemvärnstinget beslöts att
frågan aktivt skulle drivas. Oavsett hur långt man kommit i ärendet bör följande
förslag beaktas:
Ett alternativ till mässdräkten som skulle tjäna flera syften vore att reglementera
en ny uniform (motsv. paraddräkt) för Hemvärnet som både skulle kunna bäras
vid högtider för hemvärnsbefäl och vid ceremonier för Hemvärnets musikkårer.
Detta torde vara ett likvärdigt alternativ till mässdräkten som skulle medföra
många positiva effekter för Hemvärnet.
Läs bilaga med bakgrund, analys och uniformsförslag.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
P7s Hemvärnsråd bedömer att motionären vill påtala en statusfråga som anknyter till motion
M35 vid 2013 års Rikshemvärnsting, rubricerad ”Mässdräkt till Hemvärnet”. Eftersom
Rikshemvärnsrådet under mandatperioden har arbetat med den motionen, och kravet har
ansetts vara relevant som symbolfråga för likställighet mellan olika befälskategorier, så ställer
Hemvärnsrådet sig bakom motionen.
Motionen tillstyrks och skickas till Rikshemvärnstinget.

Rikshemvärnsrådets yttrande:
Vid 2013 års ting bifölls motion M35 ”Mässdräkt till Hemvärnet” som ska användas som sällskapsdräkt. I dagsläget verkar detta vara en framgångsmotion för Hemvärnet och ett beslut
väntas vara fattat till tinget. Detta borde tillgodose motionärens behov av sällskapsdräkt.
Motionären föreslår även att den nyframtagna uniformen används som paraddräkt av i huvudsak hemvärnets musikkår. Att förbättra det visuella intrycket vid Hemvärnsmusikens paradoch konsertframträdanden genom en ny paraduniform är värdefullt och eftersträvansvärt.
Motionens förslag baserat på m/1886 uppfyller väl detta syfte. Men denna mer begränsade
användning anses dock ur ekonomiska perspektiv inte vara försvarbart i dagens perspektiv.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen med detta yttrande avslås
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, avslag.
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Insänd av
Anders Mattson och Andreas Falk

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.
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Insänd av
Anders Mattsson, Andreas Falck

TBE vaccin
Förslag:
Alla HV Soldater skall ha möjlighet att få TBE vaccin.
Motiv:
Polis, Räddningstjänst och försvarsmakten i övrigt vaccinerar samtliga sin personal så varför
kan inte vi få den möjligheten nu när vi är en del av försvarsmakten.
I och med den stora ökningen av TBE fall och den långa återhämtningsperiod som inträffar
för den individ som drabbas så bör det vara befogat. Vi rör oss i skog och mark på våra
övningar och det är inte ovanligt att några soldater har fästingar som man får plocka bort efter
övning. Jag vet att vi skall ur skogen och in i staden men fästingen har också tagit detta motto
och flyttat in i städernas parker.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Bifalles,
Yttrande: Detta visar omsorg om den enskilde hvsoldaten och är troligen också
rekryteringsfrämjande.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
P11 2013 ting
Frågan om TBE vaccinering har behandlats vid 2013 års ting. Synen på TBE vaccinering är
densamma inom Försvarsmakten, alltså även för hemvärnsförbandens personal och anställd
personal.
Försvarshälsan har ett generellt uppdrag att vaccinera hemvärnets personal utifrån verksamhetsöverenskommelser med ansvarig organisationsenhet.
Det innebär att de som har sin grundplacering i riskzoner genomför generell inplanerad vaccinering.
De som inte har sin grundplacering i en riskzon, men ska öva eller genomföra insats i en riskzon, vaccineras efter verksamhetsöverenskommelser mellan ansvarig organisationsenhet och
Försvarshälsan.
I de fall det finns tveksamheter eller olika uppfattning avseende behovet av vaccinering tar
medicinskt ansvarig läkare vid stödjande Försvarshälsa beslut i varje individärende.
Vikten av att ansvariga organisationsenheter i sin planering för hemvärnsförbanden gör verksamhetsöverenskommelser med Försvarshälsan är avgörande. Detta med anledning av att Försvarshälsan har behov av resursplanering för att kunna fullgöra sina åtaganden mot hemvärnsförbanden.

Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen med detta yttrande ska anses vara besvarad
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.
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Insänd av
19 hvbat

Benämning av hemvärnsbataljoner
Förslag:
19.bat föreslår att Tinget hemställer att Rikshemvärnschefen fastställer namnstandard enl. det
förslag Försvarets traditionsnämnd publicerat.
Motiv:
Idag råder oklarheter om hur hemvärnsbataljonerna skall benämnas. Att använda
bataljons-numret, i vårt fall ”19.Hv-bataljonen”, är en fungerande metod men saknar det
traditionsbärande värdet. Likaså är det svårt för en lekman att tolka vilken bataljon man avser.
Att istället använda bataljonsnamnet är i många fall bättre. Dock är det oklart vilken
namn-standard vi är hänvisade till. I vårt fall använder myndigheten såväl ”Värmlands
Hemvärnsbataljon” som ”Värmlandsbataljonen”.
Försvarets traditionsnämnd publicerade 2012-07-01 sin syn på detta (se referens) och förordar
det senare alternativet. Förslaget uppges ha bekräftats av
Rikshemvärnschefen 2012-04-03. Detta verkar dock inte ha slagit igenom.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Motionen tillstyrkes och sänds till Rikshemvärnsrådet.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet ställer sig mycket positivt till motionärens förslag. Ett beslut i frågan hade
tydliggjort benämningar för alla bataljoner vilket i sin tur hade stärkt sammanhållningen och
underlättat den lokala rekryteringen.
Listan som motionären refererar till var på remiss till hemvärnsråden för att få in åsikter och
synpunkter från verksamheten. Sedan dess har arbetet fortsatt på Rikshemvärnsavdelningen.
Då frågan är mångfacetterad och komplicerad har arbetet tagit tid men ett beslut väntas under
2016. Rikshemvärnsrådet bevakar idag arbetet.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen med detta yttrande ska anses vara besvarad
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.
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Insänd av
Lukas Arnsby / 474. Hemvärnets musikkår Eslöv

Avskaffande av axelprydnad m/54
Förslag:
Att axelprydnad m/54 avskaffas för Hemvärnsmusiker.
Motiv:
Axelprydnad m/54 tillfördes Hemvärnsmusiken under 1970-talet är idag en
opraktisk och dyr uniformsdetalj. Under 2009 förändrades även utseendet på
axelprydnaden och en helvit modell infördes för menig-sergeant. Axelprydnaden
har en tendens att fastna vid instrumentupp- och nedtag med risk för att antingen
instrument eller axelprydnaden går sönder. Sedan införandet av de nya
axelrpydnaderna 2009 är också kvaliten på dessa betydligt sämre än tidigare.
Detta kan också vara en faktor i att tillgången numera dessutom är mycket
begränsad.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Motionen tillstyrks och skickas till Rikshemvärnstinget.

Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet anser att axelprydnaden fyller en viktig funktion genom att den märker ut
musikkompetens och att den därför bör behållas. Däremot har kvalitet och tillgång på denna
varit mycket varierande och Rikshemvärnsrådet anser att kvaliteten och tillgången borde förbättras. Ett ramavtal har saknats för denna materiel men är under framtagande.
Axelprydnadens tendens att fastna i instrumentet vid upp- och nedtag är sannolikt kopplat till
den enskilde musikerns personliga skicklighet i detta moment.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen med detta yttrande ska anses vara besvarad
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, avslag.
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Insänd av
Lukas Arnsby / 474. Hemvärnets musikkår Eslöv

Revidering av personalltabell för Hemvärnsmusikkår
Förslag:
Att personaltabellen för Hemvärnsmusikkår revideras till att omfatta en sk.
chefsgrupp med namngivning och funktion för att så långt som möjligt följa
logiken inom Hemvärnet/Försvarsmakten. Därtill tillförs gruppchefer och resterande
befattningar benämnas t.ex. ”musiksoldat”. Musikkårens instrumentala sammansättning
beskrivs därigenom inte längre genom personaltabellen. Se bilaga 1.
Motiv:
Förändringen bedöms medföra ett flertal positiva effekter. Genom föreslagen
revidering skapas en tydlighet i krigsorganisationen för hemvärnsmusikkår som
inte särskiljer sig nämnvärt från övriga hemvärnsförband, mer än nödvändigt.
Med tillförd befattning, stf hemvärnstrumslagare, tydliggörs vikten av att
fokusera på och lösa H-uppgifterna för Hemvärnsmusikkår. Tillförande av
gruppchefer som befattning skapar också bättre förutsättningar för
musikkårchefen att leda sin verksamhet, likvärdighet ett militärt förband.
En komplettering i t.ex. HvH avseende hur krigsorganisationens befattningar skall besätta en
musikkår förväntas också höja musikkårens kvalitet med hänseende på balans mellan
instrumenten. Det medför också korrekt redovisning i PRIO
kopplat mot förbandsuppfyllnad då instrumentet en befattning trakterar inte är
kopplat mot raden i PRIO befattningen bestrider
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Motionen skickas till Rikshemvärnstinget för beslut om vidare utredning.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet ser positiva delar i motionen men även att den ger upphov till ett flertal
komplicerade frågeställningar.
Inrättandet av befattningen ställföreträdande hemvärnstrumslagare är positiv då den sannolikt
leder till en förbättrad kvalitet i exercis- och paradövningar och en ökad uthållighet för
förbandet som helhet.
Att ändra benämningarna i förbandsledningen, t ex musikkårchef till kompanichef kan
möjligen underlätta kontakter med övriga delar av bataljonen (motsv) men leder till en
uppenbar otydlighet i andra kontakter. Att t ex benämna notbibliotekarien underhållsbefäl ger
en oacceptabel otydlighet i befattningens huvuduppgift. Införandet av befattningen gruppchef
behöver utredas ytterligare.

Att avskaffa de instrumentspecifika befattningarna och istället benämna dem musiksoldat i
personaltabellen bedöms vara positivt. Detta leder dock till ett behov att specificera
stämbesättningen på annat sätt.
Förslaget till stämbesättning i motionens bilaga omöjliggör för en hemvärnsmusikkår att uppfylla ett av de övergripande målen för hemvärnmusiken. Inom H-uppgifterna behöver en
hemvärnsmusikkår kunna framträda som harmonikår med gedigen konsertverksamhet med en
modern och internationellt etablerad instrumentbesättning. Denna är viktig för att bibehålla en
hög klanglig kvalité på förbandet, verka rekryteringsfrämjande (både till Hemvärnet i
allmänhet och till den aktuella musikkåren) samt möjliggöra paradframträdanden av hög
klanglig kvalité. Besättningsförslaget motverkar detta.
Sammanfattningsvis anser Rikshemvärnsrådet att motionens förslag och dess konsekvenser
behöver utredas ytterligare.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen anses besvarad
att motionen tas med i arbetet med utveckling av krigsförbanden
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad med tillägg att motionen tas med i
utvecklingsarbetet av krigsförbanden.

