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Insänd av
243. bevakningskompaniet (Engelbrekt)

Ersättare i rikshemvärnsrådet, deltagande i rådsmöten
Förslag:
Att samtliga valda ersättare i rikshemvärnsrådet ges möjlighet att deltaga i varje möte med rådet.

Motiv:
I den ordning som gäller kallas inte samtliga valda i rikshemvärnsrådet till varje möte med
rådet. Det kan innebära att en ersättare under en mandatperiod kommer att stå utanför rådets
verksamhet i större eller mindre grad. Genom att låta alla ersättare delta vid varje möte med
rådet skulle ersättarna kunna känna sig mer ”behövda”. Det skulle även kunna vara en bra
förberedelse om en ersättare skulle bli invald som ordinarie ledamot för en kommande
mandatperiod.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
BIFALL
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet består av 13 ordinarie ledamöter och 13 personliga ersättare, jämte
ordförande och ledamot från regeringen samt adjungerade ledamöter från andra
organisationer. Till det konstituerande mötet för det nyvalda rådet inbjuds både ordinarie och
ersättare för introduktion. Två ersättare kallas till varje rådsmöte i syfte att få viss inblick i
verksamheten och alla ersättare erbjuds att delta i arbetsgrupper och utskott. Därutöver ska
ordinarie rådsledamot hålla sin personlige ersättare informerad och delaktig inför och efter
rådsmötet.
Om samtliga ersättare deltar vid varje möte skulle rådet nästan fördubblas även om ersättarna
då inte skulle ha rösträtt. De ekonomiska ramar som finns är dock inte dimensionerade för det
antalet mötesdeltagare.
Om man bara ser till det ovanstående så är det Rikshemvärnsrådets uppfattning att motionen
borde avslås.
Rikshemvärnsrådet anser dock, som framgår av en proposition till Rikshemvärnstinget, att det
inom ramen för en översyn av hela medinflytandet finns ett behov av att även titta på
Rikshemvärnsrådets sammansättning och arbetsformer. I detta arbete bör ersättarnas roll
komma in som naturlig del av översynen.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Att motionen med detta yttrande ska anses vara besvarad.

Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad med betoning på vikten av att ersättarna involveras
i större utsträckning än idag.
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Insänd av
Pär Ahlgren, 251. Insatskompaniet (Svartlösa)

Motion rörande personliga ersättares delaktighet i
rikshemvärnsrådet
Förslag:
Att samtliga personliga ersättare (suppleanter) inom rikshemvärnsrådet skall adjungeras som
minst åhörare på rådsmöten.
Motiv:
Att öka engagemanget hos ersättarna, samt hålla dom ajour om pågående ärenden och aktuella
rutiner, så att de vid ett inhopp lättare skall kunna göra en insats och bidra till beslut, samt då
även kunna bidra med mer erfarenhet från rådets arbete.
Bakgrund
I nuvarande praxis bjuds de personliga ersättarna in till ett möte per vald period om två år.
Detta är inte tillräckligt för att de skall få en god insikt i arbetet och kunna utföra en optimal
insats vid händelse av inhopp för ordinarie rådsmedlem. Det utgör vidare inte större försmak
på vad de innebär om man i framtiden övervägar att kandidera som ordinarie rådsmedlem.
Om de personliga ersättarna bereds möjlighet att delta, finns även en möjlighet att nyttja deras
engagemang och kunskap. Ges de yttranderätt genom sin adjungering, kan deras kunskap
även berika rådets arbete. Det olika engagemang som personliga ersättare visar, kan även vara
en god indikator på vilka individer som lämpar sig bäst för en framtida roll som ordinarie
rådsmedlem.
Ytterligare en bieffekt av att fler personer får insikt i arbetet, är att de personliga ersättarna
blir bättre representanter för rådets verksamhet, och därmed bättre kan sprida information och
öka kunskapen om vad rådet gör och hur Hemvärnet fungerar.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
BIFALL

Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet består av 13 ordinarie ledamöter och 13 personliga ersättare, jämte
ordförande och ledamot från regeringen samt adjungerade ledamöter från andra
organisationer. Till det konstituerande mötet för det nyvalda rådet inbjuds både ordinarie och
ersättare för introduktion. Två ersättare kallas till varje rådsmöte i syfte att få viss inblick i
verksamheten och alla ersättare erbjuds att delta i arbetsgrupper och utskott. Därutöver ska
ordinarie rådsledamot hålla sin personlige ersättare informerad och delaktig inför och efter
rådsmötet.

Om samtliga ersättare deltar vid varje möte skulle rådet nästan fördubblas även om ersättarna
då inte skulle ha rösträtt. De ekonomiska ramar som finns är dock inte dimensionerade för det
antalet mötesdeltagare.
Om man bara ser till ovanstående så är det Rikshemvärnsrådets uppfattning att motionen
borde avslås.
Rikshemvärnsrådet anser dock, som framgår av en proposition till Rikshemvärnstinget, att det
inom ramen för en översyn av hela medinflytandet finns ett behov av att även titta på
Rikshemvärnsrådets sammansättning och arbetsformer. I detta arbete bör ersättarnas roll
komma in som naturlig del av översynen.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen med detta yttrande ska anses vara besvarad.
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad med betoning på vikten av att ersättarna involveras
i större utsträckning än idag.
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Vad är Rikshemvärnsrådet?
Förslag:
Rikshemvärnsrådet skall klargöra huruvida Rikshemvärnsrådet är en ideell organisation eller
en del av Förvarsdepartementet.
Motiv:
Det är för Hemvärnsförbanden av stort intresse att veta hur den centrala delen i Hemvärnets
medinflytande organisation är organiserad och leds.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Bifall
Rikshemvärnsrådets yttrande:
I Hemvärnsförordningen 1997:146, § 8, framgår att ”Medinflytandet inom Hemvärnet utövas
av förtroendevalda. För hela landet utövas medinflytandet av Rikshemvärnstinget och
Rikshemvärnsrådet.”
En slutsats av detta är att Rikshemvärnsrådet därmed är ett medinflytandeorgan på riksnivå.
Som sådant har Rikshemvärnsrådet status som en statlig nämnd som upptas under
Försvarsdepartementet.
Enligt statskontorets chefsjurist, i en utredning från 2003, är Rikshemvärnsrådet en statlig
nämnd men i skattehänseende betraktas som en ideell förening och betalar därför ingen skatt.
För att skapa tydlighet vid hantering av de ideella medlen pågår arbetet med att bilda en ideell
förening, på samma sätt som kompanier, bataljoner och Hemvärnsråd har bildat föreningar för
att hantera sina ideella medel.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Att motionen med detta yttrande ska anses vara besvarad.
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.
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Gränsjägarbataljonens (11. Hemvärnsbataljon) bataljonsråd

Fortlöpande information om vad som händer med de motioner som
antas och går vidare i processen efter Rikshemvärnstinget
Förslag:
Att det finns en regelbunden återkoppling i vad som händer med de motioner som godkänts av
rikshemvärnstinget. (ex. rådets hemsida).
Motiv:
Om vi fortsättningsvis vill skapa intresse för ett brett engagemang i medinflytandeprocessen
måste arbetet med de antagna motionerna kunna redovisas fortlöpande. Förslagsställare,
grupper, plutoner, kompanier och bataljoner måste se vad som händer i processen med de
förslag som lämnats in till Rikshemvärnstinget. Detta bör med stor sannolikhet stärka
engagemanget för medinflytand processen.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Yttrande
I 19 Hemvärnsråd nord anser att lika väl som det är viktigt för medinflytandet att återkoppla till
förslagställare om deras motion fått bifall eller avslag på hvrådet, är det viktigt att kunna följa den
process som motioner bifallna på rikshemvärnstinget tar i medinflytanderöret.
Beslut
I 19 Hemvärnsråd nord tar den som sin motion och ger bifall

Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet är väl medvetet om att informationen inte nått ut på ett tillfredsställande
sätt och kommer att fokusera på att detta förbättras.
I och med lansering av den nya hemsidan kommer rådet under kommande tingsperiod att vara
betydligt mer transparenta och snabbare lägga ut information. Det ska bli enklare att följa var
motioner befinner sig i processen. Dessutom kommer mötesprotokoll att bli mer tillgängliga.
Det nya rådets ledamöter kommer också tydligare få stöd i uppgiften att fungera som en aktiv
länk mellan hemvärnsråden (vice ordf) och RHvR.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen med detta yttrande ska anses vara besvarad.
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.
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Rikard Sjöström Trafikplutonchef 475. Hv-trafikpluton.

Funktionsplutoner och medinflytanade
Förslag:
Att funktionsplutoner jämställs med kompanier med hänsyn till medinflytandesystemet och
att man därmed reviderar de handlingar och reglementen (motsvarande) som beskriver
medinflytandesystemet i hemvärnet fastställa vad medinflytandet omfattar och i vilken
omfattning det skall ske hos funktionsplutonerna.
Motiv:
Medinflytandet inom hemvärnet är en grundpelare som säkerställt att hemvärnet levt vidare
och inte minst utvecklats till det potenta krigsförband som det är idag. Med införandet av
funktionsplutoner som egna enheter med organisatorisk placering i bataljoner så har dessa
fallit utanför det regelverk som finns (FFS 2007:3). Detta medför att olika lokala lösningar
genomförts. När allt är bra och alla har en positiv inställning fungerar detta säkert bra. Men
erfarenheter i andra sammanhang visar att det är när slitningar uppstår som man tar fram
regelverket och pekar i den faktiska texten. Då är funktionsplutonerna inte omnämnda av
naturliga skäl eftersom dessa inte fanns då gällande text skrevs. Det behövs en uppdatering.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
P7s Hemvärnsråd har observerat att det är en brist i nuvarande system som bör åtgärdas.
Motionen tillstyrks och skickas till Rikshemvärnstinget.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Motionären pekar på en angelägen fråga då funktionsplutonernas medinflytande idag inte är
reglerad i HvH. Rikshemvärnsrådet delar motionärens uppfattning att frågan måste regleras.
Frågan bör dock utredas mer ingående innan ett beslut fattas. Det kan finnas både fördelar och
nackdelar med att likställa funktionspluton med kompani i medinflytandet. Då det krävs
ändring i regelverket och författningstext bör frågan övervägas noga innan ändringar
genomförs så det inte genomförs förhastade ändringar som sedan blir svåra att rätta till.
Frågan kommer som en naturlig del in i den genomlysning av medinflytandet som
Rikshemvärnsrådet föreslår i sin proposition och bör behandlas där.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Att motionen med detta yttrande ska anses vara besvarad.

Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.
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Daniel Westbom 241. Hvinsatskompaniet

Referensgrupper
Förslag:
Rikshemvärnsrådet skall rekommendera till RiksHvAvd att de bör upprätta referensgrupper.
Motiv:
Då RiksHvAvd har begränsad bemanning finns det stora förtjänster att dra nytta av
hemvärnsförban-dens erfarenheter. Att sätta samman referensgrupper kring vissa
frågor/ämnen kan av-lasta/underlätta för RiksHvAvd. För ett antal år sedan så genomfördes på
försök en referensgrupp kring logistik där ett antal kvartermästare/uhbefäl från förband i olika
delar av landet genomförde ett antal möten med RiksHvAvd och hjälpte till att kontrolläsa
utrustningslistor och komma med kommentarer kring vilken mtrl ett kompani behöver. Det
finns en stor vilja bland förbandet att få höras och att hjälpa till att utveckla Hemvärnet.
Varför inte använda oss av det i olika frågor?
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet ser det som självklart att den erfarenhet som finns inom
Hemvärnssystemet tas till vara.
Referensgrupper har som motionären indikerat använts med framgång tidigare. Det finns
inget som hindrar att det används även i framtiden. Det står PROD RIKSHV fritt att sätta ihop
referensgrupper närhelst de ser ett värde i detta och Rikshemvärnsrådet kommer att
rekommendera detta i såväl pågående som kommande arbeten.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att Tinget beslutar bifalla motionen
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.
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Hans Bäcklund, 18 bataljonen

Hemvärnsombudsman
Förslag:
Vi vill att fokus för Hemvärnsombudsmannen skall vara att företräda den enskilde
hemvärnssoldatens rättigheter och intressen gentemot Hemvärnet och Försvarsmakten.
Motiv:
Hemvärnsombudsmannen skall ha regelbunden dialog med hemvärnssoldater runt om i landet
för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Detta genom att aktivt
interagera med soldater tex genom epost/diskussionsforum/arbetsgrupper mm. och kanske en
sida i Tidningen Hemvärnet alternativt eller
på hemvarnet.se där aktuella
medinflytandefrågor lyfts och debateras.
Hemvärnsombudsmannen skall dessutom företräda soldaterna som motsvarande
huvudskyddsombud/facklig representant och aktivt arbeta för att förbättra situationen för
soldaterna och bistå genom att lösa lokala och regionala problem.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
BIFALL

Rikshemvärnsrådets yttrande:
Hemvärnsombudsmannen är en del av medinflytandesystemet och ska ge stöd i det arbetet.
Hemvärnsombudsmannens huvudsyssla är att vara sekreterare åt Rikshemvärnsrådet. I det
arbetet ger han stöd till både Hemvärnets personal och Försvarsmakten i de
medinflytandefrågor som rör Hemvärnet.
Bl.a. hanterar han ett flertal enskilda ärenden för Rikshemvärnsrådets och Hemvärnets
räkning, såsom exempelvis frågor kring soldaters villkor och svarar på frågor från
hemvärnsförband och organisationsenheter. Han deltar vid Rikshemvärnschefens inspektioner
med fokus på medinflytandefrågor och besöker dessutom ett antal förband och
kompanistämmor utanför inspektionsverksamheten. Så långt har alltså
Hemvärnsombudsmannen redan idag arbetsuppgifter som stämmer väl överens med
motionens intentioner.
Däremot är titeln Hemvärnsombudsman missvisande då han inte är ett ombud som ska ta
ställning för endera parten i tvister. Han lämnar information till båda parter och är inte
sakförare för ena eller andra sidan. Den som har ansvar för att lösa konflikter mellan
Försvarsmakten och enskild hemvärnssoldat, är chef organisationsenhet (C OrgE) som
förfogar över juridiskt stöd i egen organisation.

Den roll som motsvarar en facklig företrädares, som stöd för personal och för att förbättra
situationen samt bistå vid problem, är istället medinflytandets representanter. Om det är en
fråga eller problem som inte är direkt är kopplat till en tvist där någon enskild är inblandad,
ska det vanliga medinflytandet användas. Om det däremot är en tvist där en enskild står mot
en organisationsenhet (OrgE) och känner behov av att ha någon som vägleder, bör
Hemvärnsrådets vice ordförande vara den som i första hand bistår. Denna fråga har också
diskuterats på vice ordförandekonferensen.
Efter en motion till Rikshemvärnstinget 2013, nummer P9, har frågan dessutom blivit en
återkommande punkt på Rikshemvärnschefens årliga möten med cheferna för
organisationsenheterna (C OrgE).
Rikshemvärnsrådet anser att den roll som Hemvärnsombudsmannen har idag, när han stödjer
såväl Hemvärnet som Försvarsmakten, med objektiv och saklig information är viktig att
bibehålla. Även om han främst ser till Hemvärnets intresse, är det av vikt för Hemvärnet och
medinflytandet att han uppfattas som objektiv.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att Tinget beslutar avslå motionen
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, avslag med tillägg om att förtydliga
hemvärnsombudsmannens roll.

