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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Kristian Göransson
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
491 komp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 01A - Tillförsel av passiv mörkermateriel i form av monovar.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Dagens motståndare förväntas vara välutrustad med förmåga att verka under natt såväl
som dager. soldater. Behov finns därför av utökad mörkerförmåga inom
Hemvärnsförbanden.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Motionsförfattaren har under utlandstjänstgöring upplevt vilken fördel man har av att
använda mörkermedel inom skyttepluton/skyttegrupp. Detta kan enkelt översättas till
vår verksamhet genom att ”ta på sig motståndarens roll”, oavsett att vi har tilldelade
mörkermedel är dessa inte optimala då dom främst fungerar som spaningsmedel. Den
stora förstoringen gör det dessutom svårt att bruka dessa i betäckt terräng. Vid en
sammanstöt med en motståndare kan man inte längre använda mörkermedel utan är
hänvisad till att använda lysammunition. Avfyring av dessa röjer soldaten för en
motståndare med mörkermedel och den stridsställningen kommer utsättas för välriktad
eld. Tilldelade mörkermedel måste tillåta att soldaten avger eld med sitt eldhandvapen
utan att tappa observationsförmågan.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Att öka Hemvärnets förmåga genom tillförande av mörkerhjälpmedel anser
Hemvärnsrådet vara en mycket viktig fråga. Den motståndare som vi förväntas möta har
specialiserat sig på mörkerstrid. Detta är ett angeläget ärende. Hemvärnsrådet föreslår
Rikshemvärnstinget att bifalla motionen.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.

MOTION 2017
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Datum

Beteckning

2016-11-01

MTR 01-24

Sida 2 (82)

HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet håller helt med motionären att hemvärnsförbandens
mörkerförmåga behöver förbättras. Att kunna observera och verka under dygnets alla
timmar är viktigt. Den utrustning som finns idag är omodern och reparationsbehoven
ökar för varje år. Enligt KFS14 bilaga 1 (s. 5) ska hemvärnsförbanden ha förmåga att
avge verkanseld med stöd av stridsfältsbelysning. Hemvärnsförbanden är tilldelade
BILDFÖRSTÄRKARE HV, BF SPAN 4, BF SPAN 6 för spaning och bevakning i mörker samt
BF GN1C för körning av stridsbåt i mörker. Dessa är mörkerhjälpmedel är förhållandevis
gamla. I samband med att Försvarsmakten inför bildförstärkare BF MONO12 och
leveranser av dessa successivt inkommer så finns möjlighet att överse en omfördelning
av bildförstärkaren BF MONOVAR. Det finns redan ett förslag om detta som bereds inom
Försvarsmakten. Rikshemvärnsrådet kommer fortsatt att bevaka denna fråga.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt delegaternas förslag, bifall.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Mikael Ström
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
491.komp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 01B - Mörkerhjälpmedel
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att tillföra Hemvärnet moderna mörkerhjälpmedel
MOTIV (Utveckla förslaget)
Hemvärnet har idag tillgång till Span 4/6 och Hvkikare för strid i mörker. Jag vet inte om
den eller de som beslutat om att Hemvärnet ska klara sig med detta har varit med om
strid i mörker. För att lösa våra uppgifter dygnets alla timmar, i alla delar av landet, året
runt så krävs tilldelning av moderna mörkerhjälpmedel som är lättburna (hjälmmontage
eller ansiktsmask). Hemvärnet ska inte vara ett slaskförband som beslutsfattarna tror
ska klara sig med begagnad materiel som i många fall hör hemma i något avsnitt av
Antikrundan.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Att öka Hemvärnets förmåga genom tillförande av mörkerhjälpmedel anser
Hemvärnsrådet vara en mycket viktig fråga. Den motståndare som vi förväntas möta har
specialiserat sig på mörkerstrid. Detta är ett angeläget ärende. Hemvärnsrådet föreslår
Rikshemvärnstinget att bifalla motionen.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet håller helt med motionären att hemvärnsförbandens
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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mörkerförmåga behöver förbättras. Att kunna observera och verka under dygnets alla
timmar är viktigt. Den utrustning som finns idag är omodern och reparationsbehoven
ökar för varje år. Enligt KFS14 bilaga 1 (s. 5) ska hemvärnsförbanden ha förmåga att
avge verkanseld med stöd av stridsfältsbelysning. Hemvärnsförbanden är tilldelade
BILDFÖRSTÄRKARE HV, BF SPAN 4, BF SPAN 6 för spaning och bevakning i mörker samt
BF GN1C för körning av stridsbåt i mörker. Dessa är mörkerhjälpmedel är förhållandevis
gamla. I samband med att Försvarsmakten inför bildförstärkare BF MONO12 och
leveranser av dessa successivt inkommer så finns möjlighet att överse en omfördelning
av bildförstärkaren BF MONOVAR. Det finns redan ett förslag om detta som bereds inom
Försvarsmakten. Rikshemvärnsrådet kommer fortsatt att bevaka denna fråga.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt delegaternas förslag, bifall.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Daniel Selvén
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
351.
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 01C - Mörkermedel
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tilldela huvudburen bildförstärkare
MOTIV (Utveckla förslaget)
I dagsläget har vi inte tillräckligt bra möjligheter för att strida i mörker. Det är inte alltid
vi har eller kan använda lys av olika slag beroende på terräng m.m. En bildförstärkare
går att använda i alla miljöer.
Som det är nu har vi små eller inga möjligheter att se en motståndare efter mörkrets
inbrott. När vi bevakar eller skyddar ett objekt i dagsljus är vi per definition på förhand.
Om vi under mörker, halva dygnet under vinterperioden, inte har bättre optisk
bildförstärkande utrustning, är vi på efterhand. Motståndaren ser oss däremot mycket
väl eftersom de antas ha mycket goda mörkermedel.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
KRAGrådet ser motionens syfte som vällovligt och stödjer detta.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet håller helt med motionären att hemvärnsförbandens
mörkerförmåga behöver förbättras. Att kunna observera och verka under dygnets alla
timmar är viktigt. Den utrustning som finns idag är omodern och reparationsbehoven
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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ökar för varje år. Enligt KFS14 bilaga 1 (s. 5) ska hemvärnsförbanden ha förmåga att
avge verkanseld med stöd av stridsfältsbelysning. Hemvärnsförbanden är tilldelade
BILDFÖRSTÄRKARE HV, BF SPAN 4, BF SPAN 6 för spaning och bevakning i mörker samt
BF GN1C för körning av stridsbåt i mörker. Dessa är mörkerhjälpmedel är förhållandevis
gamla. I samband med att Försvarsmakten inför bildförstärkare BF MONO12 och
leveranser av dessa successivt inkommer så finns möjlighet att överse en omfördelning
av bildförstärkaren BF MONOVAR. Det finns redan ett förslag om detta som bereds inom
Försvarsmakten. Rikshemvärnsrådet kommer fortsatt att bevaka denna fråga.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt delegaternas förslag, bifall.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Mattias Rinaldo
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
452. Insatskomp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 01D - Personligt mörkermateriel
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Samtliga soldater och gruppbefäl förses med personligt mörkermateriel.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Hemvärnsförbandens förekommande bildförstärkare är för dåliga och för få, i jämförelse
med de mörkerhjälpmedel som kan förväntas hos förbandens motståndare. För att
hemvärnskompanierna skall ha en rimlig möjlighet att skydda/bevaka objekt mot till
exempel sabotageförband, bör samtliga soldater och gruppbefäl förses med effektiva
mörkerhjälpmedel. Mörkerhjälpmedlen bör kunna fästs i hjälmen eller med sele kring
huvudet för att ha båda händerna fria. På så vis kan förbanden strida på lika villkor med
motståndaren och dra nytta av fördelarna med att vara på förhand i känd terräng och
där med vinna striden. Hemvärnets förband skall initialt möjliggöra att resterande del av
Försvarsmakten skall kunna genomföra mobilisering. För att effektuera detta måste
hemvärnsförbanden kunna lösa uppgifter 24 timmar om dygnet, med samma precision.
För detta krävs personlig utrustning/system som möjliggör detta.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Tillstyrkes
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Rikshemvärnsrådet håller helt med motionären att hemvärnsförbandens
mörkerförmåga behöver förbättras. Att kunna observera och verka under dygnets alla
timmar är viktigt. Den utrustning som finns idag är omodern och reparationsbehoven
ökar för varje år. Enligt KFS14 bilaga 1 (s. 5) ska hemvärnsförbanden ha förmåga att
avge verkanseld med stöd av stridsfältsbelysning. Hemvärnsförbanden är tilldelade
BILDFÖRSTÄRKARE HV, BF SPAN 4, BF SPAN 6 för spaning och bevakning i mörker samt
BF GN1C för körning av stridsbåt i mörker. Dessa är mörkerhjälpmedel är förhållandevis
gamla. I samband med att Försvarsmakten inför bildförstärkare BF MONO12 och
leveranser av dessa successivt inkommer så finns möjlighet att överse en omfördelning
av bildförstärkaren BF MONOVAR. Det finns redan ett förslag om detta som bereds inom
Försvarsmakten. Rikshemvärnsrådet kommer fortsatt att bevaka denna fråga.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt delegaternas förslag, bifall.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Torbjörn Wemmenhög (tel. 0731 80 89 13)
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
234. SveaHvUndkomp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 01E - Buret, biokulärt mörkerhjälpmedel/bildförstärkare till Undkompaniernas
fordonsförare
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att Hemvärnets fordon utrustas med biokulära mörkerhjälpmedel/bildförstärkare.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Exempel: HvUndkompanierna har till uppgift att utföra fast och rörlig spaning över stora
ytor. För detta krävs fordonstransport till en avlämningsplats, s.k. DOP (drop off point). I
dagsläget saknas utrustning för att kunna göra detta dolt i mörker: undgrupperna måste
transporteras till sin DOP i fordon som har strålkastarna tända. Detta är en enorm
svaghet i utförandet av uppgiften. För att undvika denna uppenbara risk för upptäckt så
måste undgrupperna släppas vid en DOP som ligger mycket långt från den plats där
uppgiften skall lösas. Även detta blir till en stor förlust av effektivitet samt även en ökad
risk eftersom gruppen också behöver tillbakarycka samma långa sträcka, i värsta fall
åtföljd av en motståndare. Om undkompaniernas fordonsförare utrustas med biokulära
mörkerhjälpmedel (exempelvis hjälmmonterad bildförstärkare) så kan fordonen
framföras till DOP utan att strålkastarna behöver vara tända. Detta skulle göra en
avsevärd skillnad för undgruppernas möjligheter till framgång och effektivitet i lösandet
av sin uppgift.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Frågan behandlades på tinget 2013 och 2015 och bifölls. Inga besked har kommit sedan
dess.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet håller helt med motionären att hemvärnsförbandens
mörkerförmåga behöver förbättras. Att kunna observera och verka under dygnets alla
timmar är viktigt. Den utrustning som finns idag är omodern och reparationsbehoven
ökar för varje år. Enligt KFS14 bilaga 1 (s. 5) ska hemvärnsförbanden ha förmåga att
avge verkanseld med stöd av stridsfältsbelysning. Hemvärnsförbanden är tilldelade
BILDFÖRSTÄRKARE HV, BF SPAN 4, BF SPAN 6 för spaning och bevakning i mörker samt
BF GN1C för körning av stridsbåt i mörker. Dessa är mörkerhjälpmedel är förhållandevis
gamla. I samband med att Försvarsmakten inför bildförstärkare BF MONO12 och
leveranser av dessa successivt inkommer så finns möjlighet att överse en omfördelning
av bildförstärkaren BF MONOVAR. Det finns redan ett förslag om detta som bereds inom
Försvarsmakten. Rikshemvärnsrådet kommer fortsatt att bevaka denna fråga.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt delegaternas förslag, bifall.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Torbjörn Wemmenhög (tel. 0731 80 89 13)
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
234. SveaHvUndkomp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 01F - Buret mörkerhjälpmedel/bildförstärkare
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att hemvärnsgrupp utrustas med mörkerhjälpmedel (hjälmmonterad/motsv.)
MOTIV (Utveckla förslaget)
Exempel: Undgrupperna i HvUndkompanierna har till huvuduppgift att utföra fast och
rörlig spaning i alla typer av terräng, även i bebyggelse. I nuläget saknar förbanden
buret mörkerhjälpmedel vilket gör att huvuduppgiften ej kan lösas i mörker. Detta är ett
stort problem eftersom all typ av förflyttning, däribland rörlig spaning, bör utföras
nattetid för bästa resultat. Om undkompanierna tilldelas buret mörkerhjälpmedel så kan
underrättelseinhämtningen förbättras avsevärt. I dagsläget är förbandets enda
mörkerhjälpmedel SPAN 6 MOD/T vilken ej är att betrakta som buren mtrl utan som
endast avsedd för stationärt användande. Undgrupperna är vanligtvis i fält förlagda
enskilt gruppvis vilket gör dem sårbara för angrepp, i synnerhet då motståndaren
förväntas ha tillgång till buren bildförstärkare. Om undgruppens soldater själva har
sådan mtrl tilldelad så ökar chanserna till överlevnad i strid i mörker markant. I
samband med underrättelseinhämtning i bebyggelse så är buren bildförstärkare ett
utomordentligt hjälpmedel vid dold genomsökning och gruppering i hus nattetid eller i
fönsterlösa utrymmen. Om sådant genomsök kunde göras utan att belysning behöver
tändas så ökar effektiviteten i genomförandet avsevärt samt att risken för upptäckt
minimeras. HvUnd är ett förband som behöver arbeta dolt, helst under mörk tid. För
detta krävs buret mörkerhjälpmedel i form av buren bildförstärkare..
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Frågan behandlades på tinget 2013 och 2015 och bifölls. Inga besked har kommit sedan
dess
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet håller helt med motionären att hemvärnsförbandens
mörkerförmåga behöver förbättras. Att kunna observera och verka under dygnets alla
timmar är viktigt. Den utrustning som finns idag är omodern och reparationsbehoven
ökar för varje år. Enligt KFS14 bilaga 1 (s. 5) ska hemvärnsförbanden ha förmåga att
avge verkanseld med stöd av stridsfältsbelysning. Hemvärnsförbanden är tilldelade
BILDFÖRSTÄRKARE HV, BF SPAN 4, BF SPAN 6 för spaning och bevakning i mörker samt
BF GN1C för körning av stridsbåt i mörker. Dessa är mörkerhjälpmedel är förhållandevis
gamla. I samband med att Försvarsmakten inför bildförstärkare BF MONO12 och
leveranser av dessa successivt inkommer så finns möjlighet att överse en omfördelning
av bildförstärkaren BF MONOVAR. Det finns redan ett förslag om detta som bereds inom
Försvarsmakten. Rikshemvärnsrådet kommer fortsatt att bevaka denna fråga.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT

Beslut enligt delegaternas förslag, bifall.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Andreas Classon
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
172. Inskomp (Stf. C 3 pluton)
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 01G - Ny mörkerutrustning
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Införskaffa ny och bättre mörkerutrustning.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Dagens mörkerutrustning som Hemvärnet använder, hv span är av sämre kvalitet och
fungerar inte så bra i mörker i skog. Har man inte bra månljus så är det näst intill
omöjligt att se något och vi har bara 4st/pluton.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Frågan behandlades på tinget 2013 och 2015 och bifölls. Inga besked har kommit sedan
dess.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet håller helt med motionären att hemvärnsförbandens
mörkerförmåga behöver förbättras. Att kunna observera och verka under dygnets alla
timmar är viktigt. Den utrustning som finns idag är omodern och reparationsbehoven
ökar för varje år. Enligt KFS14 bilaga 1 (s. 5) ska hemvärnsförbanden ha förmåga att
avge verkanseld med stöd av stridsfältsbelysning. Hemvärnsförbanden är tilldelade
BILDFÖRSTÄRKARE HV, BF SPAN 4, BF SPAN 6 för spaning och bevakning i mörker samt
BF GN1C för körning av stridsbåt i mörker. Dessa är mörkerhjälpmedel är förhållandevis
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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gamla. I samband med att Försvarsmakten inför bildförstärkare BF MONO12 och
leveranser av dessa successivt inkommer så finns möjlighet att överse en omfördelning
av bildförstärkaren BF MONOVAR. Det finns redan ett förslag om detta som bereds inom
Försvarsmakten. Rikshemvärnsrådet kommer fortsatt att bevaka denna fråga.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt delegaternas förslag, bifall.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Richard Svensson
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
491 Insatskompani
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 02A - Knäskydd
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Återinförande av knäskydd som tilldelad utrustning för HV Personal
MOTIV (Utveckla förslaget)
Som Hemvärnssoldat verkar man i många olika miljöer och olika funktioner. En
insatssoldat framrycker ofta till fots i såväl skog som urban miljö. Ofta framrycker man
med ett antal halv-halt på vägen där man intar knästående position . Både i skog med
sten, hårt underlag osv likväl som i urban asfaltsmiljö är det påfrestande för knäskålarna
om inte dessa kan skyddas. Annat exempel är GRG skytt och laddare. Vid knästående
skjutning vilket ofta förekommer belastas skyttens knä av tyngd samt att ett knäskydd
ger stabilare och bekvämare skjutställning. För laddaren som ofta verkar sittande på
båda knäna är knäskydden ett måste då han samtidigt förflyttar sig och vrider sig med
knäna i marken vid omladdning. Detta är bara några exempel där knäskydd utgör viktig
och för soldaten ett bekvämt skydd. Skador på knä kommer att öka utan skydden och vi
riskerar även att sänka stridsvärdet.Då knäskydd är viktigt finns en risk att många
skaffar egna av olika modeller, tex modell cross/enduroskydd som används under M90
byxa. Om knäskydd används under M90 byxa kommer man snabbt slita hål på dom och
behöva byta ut dom. Det är också förenligt med verksamheten att vi använder tilldelad
utrustning och inte privat inköpt. Jag yrkar därför att denna motions bifalles och att
knäskydd återinförs som tilldelad utrustning för Hemvärnets personal.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Knäskydd ingick som exempel på skydd som soldaten kan behöva, i motion MTR 01A till
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Rikshemvärnstinget 2015. Rikshemvärnsrådet yttrade bl.a.: ”… att det personliga
skyddet för enskild soldat är viktigt och en skyldighet för FM att förse våra
Hemvärnssoldater med. Detta för att det personliga skyddet ska vara det bästa tänkbara
och för att uppnå en hög stridsmoral och förmåga att lösa sin stridsuppgift.”
Hemvärnsrådet finner det vara av synnerlig vikt att Hemvärnet hävdar en konsekvent
och fast linje i fråga om skydd och yrkar bifall till motionen.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
I de utrustningskort som nu finns för hemvärnssoldater är knäskydden återinförda.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Henrik Håkansson
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
361:a HV - insatskompani
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 02B - Knäskydd till Hemvärnets personal.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att Hemvärnets personal utrustas med knäskydd.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Tillgång till skyddsutrustning såsom knäskydd är ytterst en arbetsmiljöfråga. Tjänsten
som soldat riskerar att slita på kroppen, i detta fall knäna. Tillgång till knäskydd
minskar skaderisken och medverkar till att soldaten mer aktivt kan agera i olika
stridssituationer utan rädsla för att slå sig. Under viss kortare tid har knäskydd ingått i
utrustningskortet,
M7388-217500 KRSK 12 TAKT KNÄ H resp. M7388-217550, KRSK 12 TAKT KNÄ V men
nu har de försvunnit igen. De bör återinföras och tilldelas.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Blekinge Hemvärnsråd anser, att motionären motiv väl belyser problemen med ständiga
förändringar i utrustningskorten. Motionären pekar dessutom på tre problem angående
soldatens personliga materiel
1. Tillräcklig skyddsutrustning finns ej idag i utrustningskorten (kanske, se pkt 2).
2. Utrustningskorten ändrar sig hela tiden, detta gör att förbandschef inte kan ha någon
kontroll på hur hans soldater är utrustade (eftersom, se pkt 3).
3. Information när utrustningskortet ändras ej går ut till enskild soldat, ej heller till
någon på kompaninivå.
Två ÖB har på de fyra senaste åren sagt att det inte skall vara någon skillnad mellan
olika soldaters möjlighet att verka beroende på vilket vapenslag de kommer ur.
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
I de utrustningskort som nu finns för hemvärnssoldater är knäskydden återinförda.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT

Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Lars Olsson
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
46.e Hemvärnsbataljonen
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 03A - Materialfördelningsorder och bataljoners uppgifter
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att tillse att materialfördelningsorder och bataljoners uppgifter är synkroniserade.
MOTIV (Utveckla förslaget)
I materialfördelningsorder förändras bataljonens och kompaniernas materieltillgång.
Viktig material omfördelas inom förbandet eller till andra förband, eller tas in; ibland
med tilldelning av ersättningsmateriel. Om materiel tas in eller omfördelas till andra
förband kan detta, om inte synkronisering med bataljonens uppgifter görs, att
bataljonen är ur stånd att fullgöra uppgifter som normalt ingår i vad en bataljon ska
kunna lösa. Om exempelvis inte längre tillräckligt antal fordon finns, är det svårt eller
omöjligt att lösa uppgifter som kräver transporter. Förslaget är att synkronisering
mellan materialfördelningsorder och bataljonens uppgifter sker.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Det är viktigt att tilldelad materiel är synkroniserat med de uppgifter bataljonen har att
lösa. Hemvärnsrådet anser att principen bakom motionen är viktig, utan att behandla
enskilda order. Hemvärnsrådet föreslår att motionen bifalls.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Under en längre tid har Försvarsmakten haft ett insatsfokus där materiel för insats
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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tillförts vid behov. I och med det har man inte tagit höjd för underhållskostnader för
materiel som även finns förrådsställd och inte nyttjas frekvent. Man har inte heller
säkerställt att den materiel som är inköpt går att omsätta när den inte längre är brukbar
då detta inte var det dåvarande behovet under insatsförsvaret. Behov av att materielen
inom Försvarsmakten varit krigsplacerad på förband har inte prioriterats. Det har
inneburit att det funnits materielbrister som inte varit kända samt att den materiel som
funnits ute på förbanden vid höjd beredskap riskerat att omfördelas alternativt att
förbandet haft fel materiel tilldelad i fredstid med stor variation avseende förmågor som
följd. Beredskapen på förbanden har således varit mycket olika. I och med det oroliga
omvärldsläget är det nu beslutat att Försvarsmaktens alla Förband ska ha behovssatt,
tilldelad och krigsplacerad materiel. Denna process har precis startat. När det gäller
materiel till våra hemvärnsförband finns till stor del materiel att tilldela, den är bara på
”fel plats”. I denna ”materielcirkus” av omfördelning har vissa, framförallt
hemvärnsförband, drabbats avseende den tidigare tilldelade materielen. Detta beror på
att den materiel som funnits i våra förråd, som beskrivs ovan, inte varit krigsplacerat
och därmed inte har individnummer registrerat som förbandets materiel. För förbanden
finns framtagna Krigsförbandsmålsättningar (KFM) som beskriver vad förbandet ska
kunna med hög Krigsduglighet (KDU) med beslutad materiel tilldelad i rätt mängd. I
Krigsförbandsspecifikationen (KFS) för varje bataljon finns den faktiska tilldelning som
görs till förbandet, vilket bör vara densamma som materielfördelningsordern (MFO). I
nuläget, som beskrivs ovan, taktar inte dessa processer fullt ut. I MFO ska också materiel
som exempelvis utbildningsgrupp behöver för övning, men som inte är behovssatt och
krigsplacerats på förbandet, fördelas. Brister för förbandet att lösa sina uppgifter till satt
nivå lyfts upp i årlig Krigsförbandsvärdering (KFV) av hemvärnsbataljonschef och C
OrgE, i kvartalsvisa rapporter av C OrgE samt vid direkta rapporter av C OrgE och C MR.
Dessa rapporter analyseras och redovisas av Rikshemvärnsavdelningen och vissa delar
av Rikshemvärnschefen själv. Det innebär att förbandets status är känt ända till högsta
ledningen. Det finns därför planer för omfall om så skulle bli aktuellt. I den årliga KFS
går det också att utläsa satt ambitionsnivå avseende KDU med redovisade brister för
förbandet.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.

MOTION 2017
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Datum

Beteckning

2016-11-01

MTR 01-24

Sida 21 (82)

RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
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Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Matias Rinaldo
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
452. komp
MOTIONSKATEGORI
Organisation
RUBRIK
MTR 03B - Säkra förrådsställd materiel
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Kompaniernas tilldelade materiel skall säkras från att tilldelas annat förband.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Den materiel som tilldelats ett kompani och förrådsställts hos kompaniet skall ej kunna
tilldelas annat förband. Kompanierna måste kunna lita på vad för utrustning som finns i
sitt förråd och att densamma finns kvar övertiden.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Den ”automatiserade” MFO-processen är svår att hantera i ett Hemvärnsförband med
bevarad TROVÄRDIGHET.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Under en längre tid har Försvarsmakten haft ett insatsfokus där materiel för insats
tillförts vid behov. I och med det har man inte tagit höjd för underhållskostnader för
materiel som även finns förrådsställd och inte nyttjas frekvent. Man har inte heller
säkerställt att den materiel som är inköpt går att omsätta när den inte längre är brukbar
då detta inte var det dåvarande behovet under insatsförsvaret. Behov av att materielen
inom Försvarsmakten varit krigsplacerad på förband har inte prioriterats. Det har
inneburit att det funnits materielbrister som inte varit kända samt att den materiel som
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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funnits ute på förbanden vid höjd beredskap riskerat att omfördelas alternativt att
förbandet haft fel materiel tilldelad i fredstid med stor variation avseende förmågor som
följd. Beredskapen på förbanden har således varit mycket olika. I och med det oroliga
omvärldsläget är det nu beslutat att Försvarsmaktens alla Förband ska ha behovssatt,
tilldelad och krigsplacerad materiel. Denna process har precis startat. När det gäller
materiel till våra hemvärnsförband finns till stor del materiel att tilldela, den är bara på
”fel plats”. I denna ”materielcirkus” av omfördelning har vissa, framförallt
hemvärnsförband, drabbats avseende den tidigare tilldelade materielen. Detta beror på
att den materiel som funnits i våra förråd, som beskrivs ovan, inte varit krigsplacerat
och därmed inte har individnummer registrerat som förbandets materiel. För förbanden
finns framtagna Krigsförbandsmålsättningar (KFM) som beskriver vad förbandet ska
kunna med hög Krigsduglighet (KDU) med beslutad materiel tilldelad i rätt mängd. I
Krigsförbandsspecifikationen (KFS) för varje bataljon finns den faktiska tilldelning som
görs till förbandet, vilket bör vara densamma som materielfördelningsordern (MFO). I
nuläget, som beskrivs ovan, taktar inte dessa processer fullt ut. I MFO ska också materiel
som exempelvis utbildningsgrupp behöver för övning, men som inte är behovssatt och
krigsplacerats på förbandet, fördelas. Brister för förbandet att lösa sina uppgifter till satt
nivå lyfts upp i årlig Krigsförbandsvärdering (KFV) av hemvärnsbataljonschef och C
OrgE, i kvartalsvisa rapporter av C OrgE samt vid direkta rapporter av C OrgE och C MR.
Dessa rapporter analyseras och redovisas av Rikshemvärnsavdelningen och vissa delar
av Rikshemvärnschefen själv. Det innebär att förbandets status är känt ända till högsta
ledningen. Det finns därför planer för omfall om så skulle bli aktuellt. I den årliga KFS
går det också att utläsa satt ambitionsnivå avseende KDU med redovisade brister för
förbandet.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Välj ett objekt.
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Södra skånska regementets Hemvärnsråd
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
Södra skånska regementets Hemvärnsråd
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 04A - Transportkapacitet till kompanierna.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att nya fordon för transportkapacitet tillförs kompanierna, i synnerhet till
bevakningskompanierna.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Bevakningskompaniernas uppgifter medför inget större behov av fordon, när väl
plutonerna och kompaniet är grupperat. Dock är tidsfaktorn avgörande vid all insats.
Avstånden från mobiliseringsplats till uppgift eller omgruppering av plutoner kan vara
högst varierande i landet. Att i denna situation förlita sig på inhyrt fordon,
insatskompani eller annan icke förbandsknuten lösning är inte optimalt. För att korta
insatstider och ge förbanden större handlingsfrihet föreslår vi att nya transportfordon
tillförs.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnsrådet anser att det är viktigt att man har de fordon som behövs för att kunna
lösa sina uppgifter och yrkar bifall till motionen.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Bristen på lastkapacitet vid hemvärnsförbanden är sedan tidigare känd. Det som har
inträffat är att ett antal flaklastbilar, och andra släp och fordon, omfördelats från
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
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Hemvärnets förband till andra förband. I den ständigt pågående
materielfördelningsprocessen är strävan att återföra de flaklastbilar som tidigare var
tilldelade Hemvärnets förband. I flera fall har lastbilarna ersatts med terrängbil 30.
Detta innebär att det är svårare att lasta för hand, transportkapaciteten har nedgått och
nya utbildningsbehov uppstått. Det samlade behovet av lastbilar gör att det inte är
möjligt att i alla stycken gå tillbaka till den situation som var, med flaklastbilar för
Hemvärnet. Strävan är att hemvärnsförbanden skall disponera terrängbil 30, eller 40,
med kran för att underlätta lastning och lossning.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad med tillägg om att det är viktigt att ersätta
terrängbil 30/40medfordon typ Flaklastbil 10 ton.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
193.komp / Värmlandsbataljonen
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
193.komp / Värmlandsbataljonen
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 04B - Lastfordon
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att: TGB30 ersätts av fordon mer lämpade för verksamheten.
Att: Fler lastfordon tillförs kompanierna.
MOTIV (Utveckla förslaget)
TGB30 är standard lastfordon på hela bataljonen. Detta är ett fordon som begränsar
förbandets förmåga. Lastytan är begränsad, lasten är oskyddad och fordonen är
ergonomiskt och praktiskt svåra att lasthantera. I vår mening fungerar en
standardlastbil avsevärt bättre. Bäst vore lastbilar med skåp och bakgavellyft.
Mängden lastfordon kopplat till vår materielmängd är underdimensionerad. Med
nuvarande fordonstyper kan inte ett kompani lyftas i ett lyft utan kräver flera
förflyttningar med onödig exponering.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
C K 3 Hemvärnsråd instämmer med motionärens förslag. Skickas vidare till
Rikshemvärnstinget.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Bristen på lastkapacitet vid hemvärnsförbanden är sedan tidigare känd. Det som har inträffat
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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är att ett antal flaklastbilar, och andra släp och fordon, omfördelats från Hemvärnets förband
till andra förband. I den ständigt pågående materielfördelningsprocessen är strävan att återföra
de flaklastbilar som tidigare var tilldelade Hemvärnets förband. I flera fall har lastbilarna
ersatts med terrängbil 30. Detta innebär att det är svårare att lasta för hand,
transportkapaciteten har nedgått och nya utbildningsbehov uppstått. Det samlade behovet av
lastbilar gör att det inte är möjligt att i alla stycken gå tillbaka till den situation som var, med
flaklastbilar för Hemvärnet. Strävan är att hemvärnsförbanden skall disponera Tgb 30, eller
40, med kran för att underlätta lastning och lossning.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad med tillägg om att det är viktigt att ersätta
terrängbil 30/40medfordon typ Flaklastbil 10 ton.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Tauno Pinni
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
423 HV-komp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 04C - Ökad lastkapacitet
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Hemvärnskompanierna bör tilldelas lastbilar med lastkapacitet (volym + vikt) som
motsvarar den materiel som skall transporteras.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Med det fordon som vi nu är utrustade med enligt RU för transport av kompaniets
materiel (gemensam-, förläggnings-, stabsmateriel samt trospackning och all
ammunition) så finns inte tillräckligt med lastkapacitet för att möjliggöra att all materiel
kan medtagas på ett lagligt och säkert sätt. Hemvärnskompanierna måste snarats
tilldelas lastbilar med lastkapacitet (volym + vikt) som motsvarar den materiel som
förväntas transporteras. För att korta tiden och personalbehov vid lastning/lossning
samt minska skaderiskerna så bör dessa bilar ha antingen en kran (om öppet flak) eller
bakgavellyft (om täckt flak). Idag finns endast en TGB30 utan kran eller lyft för att
transportera all materiel och ammunition för ett hemvärnsbevakningskompani. Detta är
dels helt undermåligt när det handlar om den fysiska platsen på flaket som inte är i
närheten av att räcka till för den volym all materiel och trosspackning har. Om vi
dessutom i ett läge kommer att ha med oss ammunition enl. RU så kommer fordonets
tekniska vikt att överskridas (och därmed också vara olaglig att köra på allmän väg).
Den stora mängden last som måste surras på flaket är dessutom en arbetsmiljöfara/
olycksrisk för förare och hjälpförare då man måste lasta högt över befintliga sidolämmar
och då detta skall säkras/surras och täckas finns det stor risk att falla över sidorna på
flaket och skada sig (7 § Arbetsmiljölagen?). Att dessutom behöva handlasta all tung
materiel upp/ner på ett så högt flak är olämpligt, tidsödande och ökar skaderisken på
materiel och övrig personal och avsevärt.
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Att ha rätt fordon, både i antal och i lastkapacitet är en arbetsmiljöfråga. Hemvärnsrådet
tycker att förslagsställaren har rätt och beslutar att tillstyrka motionen och skickar den
vidare till Rikshemvärnsrådet.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Bristen på lastkapacitet vid hemvärnsförbanden är sedan tidigare känd. Det som har inträffat
är att ett antal flaklastbilar, och andra släp och fordon, omfördelats från Hemvärnets förband
till andra förband. I den ständigt pågående materielfördelningsprocessen är strävan att återföra
de flaklastbilar som tidigare var tilldelade Hemvärnets förband. I flera fall har lastbilarna
ersatts med terrängbil 30. Detta innebär att det är svårare att lasta för hand,
transportkapaciteten har nedgått och nya utbildningsbehov uppstått. Det samlade behovet av
lastbilar gör att det inte är möjligt att i alla stycken gå tillbaka till den situation som var, med
flaklastbilar för Hemvärnet. Strävan är att hemvärnsförbanden skall disponera Tgb 30, eller
40, med kran för att underlätta lastning och lossning.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad med tillägg om att det är viktigt att ersätta
terrängbil 30/40medfordon typ Flaklastbil 10 ton.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Kristian Einarsen
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
452
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 04D - Flaklastbil
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Bytta ut TGB30 mot en Flaklastare
MOTIV (Utveckla förslaget)
För att minimera skaderisken för soldater inom tross gruppen. För att vi ska kunna lasta
på ett säkert sätt utan att förstöra våra ryggar, så skulle vi behöva ett bättre lastfordon.
Idag måste vi lyfta alt för hand. Vilket innebär att vi ska lyfta tunga föremål upp på flaken
vilket innebär att vi ibland får lyfta ett par hundra kg 1,5 m över marken för att sedan
skjuta det på plats på flaket. Detta påverkar soldaten negativt. Utöver den uppenbara
skaderisken så försämras uthålligheten hos den enskilda soldaten.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Flakhöjd på tgb 30/40 är så hög att den är ett arbetsmiljö problem då all mtrl måste
lastas av- och på manuellt.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Bristen på lastkapacitet vid hemvärnsförbanden är sedan tidigare känd. Det som har inträffat
är att ett antal flaklastbilar, och andra släp och fordon, omfördelats från Hemvärnets förband
till andra förband. I den ständigt pågående materielfördelningsprocessen är strävan att återföra
de flaklastbilar som tidigare var tilldelade Hemvärnets förband. I flera fall har lastbilarna
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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ersatts med terrängbil 30. Detta innebär att det är svårare att lasta för hand,
transportkapaciteten har nedgått och nya utbildningsbehov uppstått. Det samlade behovet av
lastbilar gör att det inte är möjligt att i alla stycken gå tillbaka till den situation som var, med
flaklastbilar för Hemvärnet. Strävan är att hemvärnsförbanden skall disponera Tgb 30, eller
40, med kran för att underlätta lastning och lossning.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad med tillägg om att det är viktigt att ersätta
terrängbil 30/40medfordon typ Flaklastbil 10 ton.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Tomas Engström Lapplandsjägarbataljon Plutch.
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
Lapplandsjägarbataljon Plutch
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 05A - En granattillsats ak4 i varje skyttegrp.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Ändra antalet granatsats ak4 i utrustningslistor så att det finns en till varje skyttegrupp
MOTIV (Utveckla förslaget)
Idag är skytte grupperna olika beväpnad efter som det endast finns st 2 granattillsatser
per plut. Det medför en begränsning av agerande på de grupper som saknar
granattillsater och fler granattillsatser skulle likställa materielen på grupperna.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Intentionerna från förslagsställaren är intressant och hemvärnsråd nord tycker det är
viktigt att få till en enhetlig tilldelning av granattillsatserna för ak 4 inom förbanden.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Det faktum att två granattillsatser per pluton har tilldelats innebär inte, i första hand, en
begränsning för de som inte har. Försvarsmakten ser det som ytterligare en möjlighet
för de grupper som har fått granattillsats tilldelat. Idag finns inte tillräcklig mängd 40
MM GRANATTILLSATS AK4 för att tilldela tre stycken/ Hemvärnsinsatspluton. Alla
tillgångar är idag fördelade inom Hemvärnet. Det finns så kallade ”fria tillgångar” 40 MM
GRANATTILLSATS AK5 som idag inte används. Del av dessa skulle kunna byggas om för
AK4. Detta beslut måste dock vägas mot andra materielprojekt.
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall med tillägg Rikshemvärnsrådet bör sträva efter att
få Försvarsmakten att genomdriva en ombyggnation av GRT Ak 5 för att i enlighet med
motionerna kunna tilldela en 3:e GRT till Hv-insatspluton.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Vahan Arzoumalian, stf. Gruppchef,
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
291.Insats kompani, 29.Hvbat
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 05B - Komplettering av materiel till ak4B till insatsplutoner.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Jag önskar att få tilldelat 1st granattillsats till Ak4B till på gruppnivå
MOTIV (Utveckla förslaget)
Med hjälp av dessa granattillsatser blir vi på gruppnivå mycket mer slagkraftiga och
därmed får vi en mer slagkraftig insatspluton. Med granattillsatsen kan man slå ut mål
på nära och medellångt avstånd, i terräng och i bebyggd nivå.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
HV.rådet anser att att motionären har saklig grund för sin motion och ger den enskilda
gruppen ökad stridsförmåga och handlingsfrihet inom insatskompaniets uppgifter i
samtliga miljöer i hela sverige.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Det faktum att två granattillsatser per pluton har tilldelats innebär inte, i första hand, en
begränsning för de som inte har. Försvarsmakten ser det som ytterligare en möjlighet
för de grupper som har fått granattillsats tilldelat. Idag finns inte tillräcklig mängd 40
MM GRANATTILLSATS AK4 för att tilldela tre stycken/ Hemvärnsinsatspluton. Alla
tillgångar är idag fördelade inom Hemvärnet. Det finns så kallade ”fria tillgångar” 40 MM

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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GRANATTILLSATS AK5 som idag inte används. Del av dessa skulle kunna byggas om för
AK4. Detta beslut måste dock vägas mot andra materielprojekt.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Välj ett objekt.
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall med tillägg Rikshemvärnsrådet bör sträva efter att
få Försvarsmakten att genomdriva en ombyggnation av GRT Ak 5 för att i enlighet med
motionerna kunna tilldela en 3:e GRT till Hv-insatspluton.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Tomas Engström
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
Lapplandsjägarbataljon Plutch
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 06A - Nytt handskydd till AK4B så att man kan montera handtag, vapenlampa,
Laser, PTT mm
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Nytt handskydd till AK4B handskydden med Picatinny-skenor avsedda för LASERPEK,
va-penlampor, benstöd och främre grepp. Även främre greppet och på handskyddets
bägge sidor skall det finnas det uttag för tryckplattor. Dessa tryckplattor används för att
kontrol-lera vapenlampa och/eller LASERPEK/PTT.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Det är en begränsning att använda för LASERPEK, vapenlampor, benstöd, främre grepp
och PTT omkopplare till IGR på dagens handskydd till AK4B.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Då den interna gruppradion (IGR) har PTT- lösning anser hemvärnsråd nord att det vore
bra om det finns färdig lösning med handskydd monterat på ak 4 för direktmontering
vid behov.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Försvarsmakten håller på med framtagning av ett nytt vapensystem. Innan det är klart
med det nya vapensystemet bedömer inte Rikshemvärnsrådet att det är motiverat att

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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lägga ekonomiska resurser på ett vapensystem som eventuellt kommer att ersättas av
ett annat.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Avslag
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT

Beslut enligt rådet och utskottet, avslag.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Vahan Arzoumalian, stf. Gruppchef,
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
29.Insats kompani, 29.Hvbat
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 06B - Komplettering av materiel till ak4B till HV-insatsplutoner
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Önskar tilldela benstöd för Hemvärnets skarpskyttar med vapensystem AK4
MOTIV (Utveckla förslaget)
Att säkerställa möjligheten till skarpskyttarnas förmåga att lösa sin uppgift oavsett
uppgiftens terräng, beskaffenhet och komplexitet.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
En förutsättning för att soldaten med en dedikerad befattning skall kunna lösa sin roll i
hemvärnet är det en förutsättning att denne ges rätt utrustning. Utöver detta stärker det
soldatens känsla av tillhörighet och ansvar inför uppgiften vilket ökar motivationen och
hens dedikering i stort.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Försvarsmakten håller på att ta fram ett nytt vapensystem. I väntan på att detta är klart
ska Hemvärnets skarpskyttar använda PSG 90.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT

Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Andreas Classon
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
172 Inskomp (Stf. C 3.pluton)
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 06C - Kolv och säkerhetsomställare till Ak4 B
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Ny kolv och säkerhetsomställare till Ak4 B
MOTIV (Utveckla förslaget)
Med dagens skyttekrav och användning av kroppsskydd så är det intill omöjligt att ställa
om säkringen eller få en bra skjutställning med dagens kolv och säkring, så är man
kortare än 180 cm så blir det svårare. En ny kolv och säkring skulle underlätta en hel del.
Jag är ganska säker på att ak4 kommer att vara kvar i HV många år till.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Klicka här för att ange text.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet är medveten om de problem som hemvärnssoldater med viss
kroppsbyggnad har precis som motionären beskriver. En ny justerbar kolv har
anskaffats till AK 4 och monteras till en ny version av AK 4 benämnd AK 4C. AK 4C
tillförs i detta läge i 5 000 exemplar. Kolven på AK 4C kan justeras i sex fasta jämnt
fördelade lägen där det innersta är 75 mm kortare och det yttersta läget är 5 mm längre
än den fasta kolven till AK 4B. Till AK 4C levereras som tillbehör tre utbytbara kindstöd i
olika höjder som monteras på kolven av soldaten. I övrigt är AK 4C lika som AK 4B och
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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hanteras på samma sätt. AK 4C är avsedd för hemvärnssoldater med sådan
kroppsbyggnad där en kortare kolv till AK 4 kommer att förbättra skjutresultaten och
underlätta vapenhanteringen. Beslut om tilldelning sker av hemvärnskompanichef
(motsv.) och administreras av utbildningsgrupp på respektive OrgE. Säkringen på AK4
är medvetet trög för att minska risken för oönskad omställning av säkringen. Att ersätta
befintlig säkring är inte aktuellt i nuläget.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Jan Bergman
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
22. hvbat
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 07A - Magasinsfickor avsedda för hemvärnets vapen.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tilldela hemvärnssoldater magasinfickor avsedda för sitt vapen.
MOTIV (Utveckla förslaget)
De idag tilldelade magasinfickorna är anpassade till AK5. De lite större magasinen till
AK4 går att trycka ner i dessa, det är dock något tidsödande att få upp ett magasin. I
fredstid inverkar detta kanske inte på en soldats prestanda. I krig och andra skarpa
situationer med högt stresspåslag kan detta vara förödande för utgången. Funktionella
och ändamålsenliga magasinfickor tar också bort ett onödigt bidrag till stress i sig,
vetskapen om krångelfria magasinbyten gör soldaten mer trygg och fokuserad på
uppgiften. Då HV inte under överskådlig tid avses ombeväpnas höjs stridsvärdet
betydligt på flera plan för en i sammanhanget rimlig peng. De idag utdelade AK5magasinsfickorna samlas in, förrådsförs och görs tillgängliga för soldater i armén.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Förslaget har det Regionala Hemvärnstingets fulla stöd. Det bidrar till en säkrare
vapenhantering och inte minst en högre operativ effekt och överlevnad för soldaten.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Det kan övervägas som en förbättring av befintligt materielsystem bland annat med
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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hänsyn till att nytt eldhandvapen övervägs inom FM och att även andra vapen behöver
fickor som passar. Flerbruksficka liten är något bättre för AK4 men finns inte i tillräcklig
mängd. Befintliga magasinsfickor går som noterat att använda med lite ansträngning och
blir bättre vid upprepad användning. Förslaget skulle kräva en nyanskaffning som för
närvarande inte bedöms motiverad.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Andreas Classon
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
172. Inskomp (Stf. C 3 pluton)
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 07B - Magasinsfickor
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Bättre magasinsfickor som är anpassade för 7.62 magasin.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Magasinsfickorna till stridsväst 2000 är inte anpassade för ak4 magasin. Med lite
trixande kan man få ner två magasin i varje ficka men dom sitter tajt och det resulterar i
att vid omladdning eller magasinsbyte får man inte upp dom i tid och man blir ”tvåa”.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Frågan var uppe 2013, då pratades det om att det fanns två ”batchar” med olika
passform, vilket gjorde att alla inte kände igen problematiken. Problemet kvarstår dock
med magasinsfickor som är för trånga.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Det kan övervägas som en förbättring av befintligt materielsystem bland annat med
hänsyn till att nytt eldhandvapen övervägs inom FM och att även andra vapen behöver
fickor som passar. Flerbruksficka liten är något bättre för AK4 men finns inte i tillräcklig
mängd. Befintliga magasinsfickor går som noterat att använda med lite ansträngning och
blir bättre vid upprepad användning. Förslaget skulle kräva en nyanskaffning som för
närvarande inte bedöms motiverad.
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.

MOTION 2017
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Datum

Beteckning

2016-11-01

MTR 01-24

Sida 49 (82)

RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Vahan Arzoumalian, stf. Gruppchef,
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
291.Insats kompani, 29.Hvbat
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 08A - Komplettering av materiel till motorfordon till samtliga plutoner
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Önskar att få tilldelat 4st varselvästar per fordon.
MOTIV (Utveckla förslaget)
När våra fordon går sönder och de går sönder på landsväg så är det många gånger som
vi brukar behöva lämna fordonet mitt på vägen, alternativt behöva laga fordonet på
vägen. För att kunna uppträda trafiksäkert skulle vi behöva varselvästar för att synas
tydligare i trafiken.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Vid planerad eller oplanerat stop vid eller på militär- och/eller civilväg ser vi en direkt
fara kopplat säkerheten. Skador har skett eller kan ske vid dessa tillfällen vid
arbete/samarbete med annan militär eller civil personal.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Motionären tar upp en viktig punkt där hemvärnsförbanden kan komma att verka i miljöer där
det är krav på att varselväst används. Rikshemvärnsrådet avser att arbeta för att varselväst ska
påföras på soldaternas utrustningskort.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Datum

Beteckning

2016-11-01

MTR 01-24
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RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
John Malkki
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
42. Hv bat
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 08B - Reflexvästar
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Utrusta hemvärnssoldater med reflexväst
MOTIV (Utveckla förslaget)
Vi genomför posteringar med passerande trafik. Vi genomför bevakning där det finns
tung verksamhet inom stora arbetsplatser tex Göteborgs hamn. För att vi skall synas så
vore det önskvärt att var och en var utrustad med en reflexväst så att det blir lika
naturligt som att ha med sig mössan. Samtidigt genomför vi transporter med bilar och
dessa går ibland sönder och man behöver ut i trafiken. Vi genomför även flertalet
uppdrag av ”civil” karaktär, typ eftersök, arbete med höga vattenflöden,
skogsbrandsbekämpning och då är det bra att synas. Föreslår att vi utrustar samtliga
soldater med en. Arbetsmiljöreglerna ställer krav på att alla som arbetar på vägen har
varselkläder, borde väl gälla oss också!
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnsrådet tycker att förslagsställaren har rätt och beslutar att tillstyrka motionen
och skickar den vidare till Rikshemvärnsrådet. Att synas i trafiken är en
arbetsmiljöfråga. Hemvärnsrådet anser att reflexväst skall tillföras på utrustningskortet
för hemvärnssoldater och uppmanar Rikshemvärnsrådet att driva frågan gentemot
Försvarsmakten.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Datum

Beteckning

2016-11-01

MTR 01-24
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RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Motionären tar upp en viktig punkt där hemvärnsförbanden kan komma att verka i miljöer där
det är krav på att varselväst används. Rikshemvärnsrådet avser att arbeta för att varselväst ska
påföras på soldaternas utrustningskort.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Södra skånska regementets hemvärnsråd
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
Södra skånska regementets hemvärnsråd
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 09 - Fullgott taktiskt samband.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att Hemvärnets behov av fullgott taktiskt samband skall tillgodoses genom det
sambandssystem som utvecklas nu.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Det är viktigt att möjliggöra att Hemvärnsförband kan uppträda taktiskt riktigt och lösa
uppgifter delat. Idag upplever förbanden brist på taktiskt radiosamband. Det taktiska
samband som idag tillgodoses genom bl.a. Ra180 är på avveckling. Materieltilldelningen
av ersättningen till Ra180 systemet till Hemvärnsförbanden måste ta hänsyn till detta
behov. Hemvärnsrådet hemställer om att de brister som det idag innebär att ha för lite
radioapparater, omhändertas och åtgärdas när det nya sambandssystemet nu utvecklas
och anskaffas.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnsrådet anser att det är av största vikt att förbanden får ett fullgott taktiskt
sambandssystem och yrkar bifall på Rikshemvärnstinget.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet håller med motionären om behov av ett väl fungerande taktiskt
samband. Inom ramen för arbetet med förändringsbehov har frågan om taktiskt
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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MTR 01-24

Sida 55 (82)

samband för Hemvärnet lyfts. Ra 180-systemet kommer på sikt att fasas ut och det finns
planer att under nästa försvarsbeslutsperiod ersätta Ra 180-systemet med ett nytt
radiosystem för Hemvärnet, i samband med detta görs även en bedömning av
förbandens taktiska behov.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT

Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Södra skånska regementets Hemvärnsråd
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
Södra skånska regementets Hemvärnsråd
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 10 - Ledningsfordon
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att tillföra nya ledningsfordon till Hemvärnet.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Det är Hemvärnsrådets uppfattning att behovet av ledningsfordon är större än både vad
som tilldelats och vad som finns att fördela totalt. Dessutom har de befintliga
ledningsfordonen uppnått en ålder och förslitningsgrad som ger oss anledning att anta
att de snart kommer att fasas ut. Möjligheterna att kunna leda från mobil plattform kan
vara avgörande för att nå framgång vid insats.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnsrådet anser att det är av största vikt att ledning av förbandet ges de bästa
möjliga förutsättningarna för att lyckas vid insats och yrkar bifall till motionen.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hvbatstab har en Ratgb 1112 tilldelad. Försvarsmaktens inriktning är att utrusta och
”fylla upp” hemvärnsförbanden underifrån, d v s att först se till att plutons-, därefter
kompani- och sist bataljonsnivån har tillräcklig ledningsförmåga. Detta grundar sig på
att Hemvärnet i första hand är ett plutons- och kompanisystem, vars olika delar inte
alltid kräver fullständig samordning. I linje med ovanstående finns i nuläget enbart
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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ledningsfordon för de plutoner som har PB8. Det pågår en materielutredning inom
Försvarsmakten som syftar till vilka ytterligare fordon som ska anskaffas. Först när
denna utredning är klar kan nyare ledningsfordon tillföras på sikt. Försvarsmaktens syn
är att framskjuten ledning i Hemvärnet i första hand genomförs genom chefsbesök, och
inte genom att leda förbanden från fordon, det är ingen förmåga som efterfrågas i KFS.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Gränsjägarbataljonens råd

FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
11.Hvbataljonen
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 11 - Fordonsantenner till plutoner i insatskompanier
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tilldela två stycken fordonsantenner till respektive pluton i insatskompanier
MOTIV (Utveckla förslaget)
Vi skall ha förmåga att förflytta kompaniet åtskilliga mil under ett dygn, men har inte
förutsättningar för kommunikation med högre chef så länge plutonen/gruppen är under
rörelse med fordon, då lämpliga antenner inte är tilldelade. Det vi har att tillgå är
marschantenn till RA180, där räckvidden för våra förhållanden, inte står i paritet med
våra uppgifter.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Tilldelning av fordonsantenn enligt nuvarande gällande IOR är 1x fordonsantenn 2k på
hvinskomp. Behovet för ledning under Marsch är minst 1x fordonsantenn/hvinspluton
som placeras vid Plutch och hans RA 180, så med tillägget att minst 1x
fordonsantenn/hvinspluton bör tilldelas tar Hemvärnsråd Nord motionen som sin och
vidarebefordrar den.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet inser också behovet av fordonsmonterade antenner. Dock kommer Ra

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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180-systemet bedömt ersättas under nästa försvarsbeslutsperiod. Det är då möjligt att ställa
krav på det system som ersätter Ra 180.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Tomas Engström
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
Lapplandsjägarbataljon Plutch
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 12 - Rödpunktsikt tex Aimpoint till KSP 58B
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Montera MIL-STD-1913/STANAG 2324-skenor på KSP 58B för montage av Rödpunktsikt
tex Aimpoint till KSP
MOTIV (Utveckla förslaget)
Likformlig sikte på handledvapen AK4B som understödsvapen KSP 58B
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnsråd Nord anser att denna fråga är relevant och tillägger att hemvärnet borde
tillföras de modifierade Ksp 58 som redan nu har monterade rails för rödpunktssikten.
hemvärnsrådet tar motionen som sin.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
KSP 58 är ett understödsvapen som verkar yttäckande genom att sprida elden.
Spårljusammunition hjälper skytt och eventuell laddare att observera elden och justera
vid behov. Med den stridsteknik och de avstånd som hemvärnsförbanden verkar på
bedöms det inte finnas någon avgörande stridsteknisk fördel med tillförsel av
rödpunktsikte. Ställt mot andra materielanskaffningar bedömer Rikshemvärnsrådet att
detta förslag inte i nuläget är värt att driva.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Avslag
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, avslag.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Fk. Jyri Viuhko och 1:e Sgt Joakim Svensson
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
333 Insatskompaniet
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 13 - Nya maskeringsnät – IR
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tillse att samtliga maskeringsnät vid insatsplutonerna är av den nya varianten med
svart ”mesh” på baksidan för att ge bättre maskeringseffekt samt skyl för den utrustning
och personal man avser maskera.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Idag varierar typerna av maskeringsnät högst avsevärt mellan utbildningsgrupper, bataljoner
och ibland så långt ner som på kompani. De äldre näten är idag mycket slitna och ger inte
längre den effekt de tidigare givit. Nya nät av typen med ”mesh” (genomsläpplig svart
grovmaskig textil) på baksidan ger bättre skyl, är i vissa sammanhang lättare att hantera och
förhindrar bättre eventuellt ”spilljus” från objekten som maskeras. Deras IR‐skyddande
egenskaper är även de avsevärt mycket bättre.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
I IOR finns i dag endast plastnäten behovssatta, då det finns behov ”nya” maskeringsnät
är motionen bra och skall gå vidare.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Alla maskeringsnät som anskaffas i närtid är av den nya typen. På sikt kommer beståndet av

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.

MOTION 2017
RIKSHEMVÄRNSRÅDET
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MTR 01-24
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äldre maskeringsnät bytas ut mot den nya sorten. Leverans av de nya maskeringsnäten
påbörjades i december 2014.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Fk. Jyri Viuhko och 1:e Sgt Joakim Svensson
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
333 Insatskompaniet
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 14 - Eftersökspaket
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
På varje bataljon/kompani tillse att det finns ”eftersökspaket” med civilt godkänd bår
samt grundläggande utrustning för ett första omhändertagande av funnen person vid
eftersök i ryggsäck eller motsvarande.
MOTIV (Utveckla förslaget)
I dagarna har bataljonen genomfört ett eftersök tillsammans med polis samt militär
helikopterresurs. Eftersöket slutade lyckligt. I samband med första kontakten med offret
kunde vi på marken snabbt konstatera att personen var kraftigt nedkyld samt att han
inte hade några skador på kroppen som kunde ses eller kännas. Dock tvingades vi
använda värmejackor för att slå om offret så att han skulle skylas från väder och vind.
Dessa är dock så otympliga att de är svåra att behålla på offret när denne skulle bäras ut.
Vi konstaterade att någon form av foliefilt eller motsvarande hade varit på sin plats.
Likaså saknades möjligheter att vätska upp personen. Vi hade heller inte möjlighet att
bära ut personen till anslutande väg då våra bårar inte lämpar sig för detta i den typen
av terräng på endast två till tre personer. Samtal har förts med räddningstjänst samt
ambulans och de rekommenderar att ”spineboard” eller ”höganäsbår” används då dessa
är smala och samtidigt på ett enkelt sätt medger en total imobilisering av personen
vilket kraftigt underlättar utbärning.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Kan även anskaffas lokal, men anses var så bra/viktigt för hela HV att motionen skall
skickas vidare till tinget.
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnet stöder idag det civila samhället vid t ex eftersök. Hemvärnet använder då sin
ordinarie utrustning såsom fordon och i fallet med eftersök exempelvis sjukbår, patienttäcke
mm. Denna utrustning som är avpassad för hemvärnets verksamhet är bedöms även vara fullt
tillräcklig för att ta hand om civila också. Dessutom gäller för uppgiften ”Stöd till samhället”
att denna inte ska vara dimensionerande för Försvarsmaktens utbildning och utrustning.
Försvarsmakten skall därför inte öva för, eller utrustas för, exempelvis åtgärder vid
skogsbrand eller höga vattenflöden. Någon materiel får därför inte inköpas för denna uppgift.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Ingemar Norlén
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
16. HV Bataljon
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 15 - Utveckla ledningsförmåga Bataljon
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tillför varje HV Bataljon ett (lämpligt) ledningsfordon som medger ledning från fält.
Dagens fordon (16.Bataljon) TGB11 kan ej ha samband under marsch, från främre
ledningsomgång eller vid behovet av att Chef på plats på fältet samordnar verksamhet.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Säkerställa ledning på fältet och därav nå större och snabbare verkan med möjlighet till
Bataljons samordnad strid.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Klicka här för att ange text.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hvbatstab har en Ratgb 1112 tilldelad i IOR. Försvarsmaktens inriktning är att utrusta och
”fylla upp” hemvärnsförbanden underifrån, d v s att först se till att plutons-, därefter kompanioch sist bataljonsnivån har tillräcklig ledningsförmåga. Detta grundar sig på att Hemvärnet i
första hand är ett plutons- och kompanisystem, vars olika delar inte alltid kräver fullständig
samordning. Försvarsmaktens syn är att framskjuten ledning i Hemvärnet i första hand
genomförs genom chefsbesök, och inte genom att leda förbanden från fordon.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Daniel Selvén
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
351.
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 16 - Kroppsskydd
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tilldela kroppsskydd 94 till alla insatsförband fram tills vi får ut ett nyare.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Kroppsskydd 90 som vi har nu är endast ett splitterskydd som skyddar mot visst
splitter. Det stora problemet är att soldater inte vågar lite på materielen. Om vi skulle få
ut Kroppsskydd 94 (med plattor förvarade i hemmet eller i eget förråd) till alla soldater
skulle vi ha ett skydd vi kan lita på och som alla skulle använda. Då vi inte har några
fordon med skydd mot finkalibrig eld skulle Kroppsskydd 94 även väga upp detta. Då
övriga försvarsmakten redan fått ut Kroppsskydd 12 borde det finnas Kroppsskydd 94
så det räcker till hemvärnet.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Även om KRAGrådet inser problemet med anskaffandet av kroppsskydd ser vi behovet.
Kan förslagsställarens förslag stärka vårt skydd är det bra. Oavsett resultat av motionen
visar förslaget på ett angeläget behov.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet uppfattar liksom motionsställaren att det personliga skyddet för
enskild soldat är viktigt dock finns inte kroppsskydd 94 i tillräckligt antal för att tilldela
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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alla soldater eller ens vissa befattningar. Tilldelningen sker därför som
förbandsmateriel. Hemvärnsförbanden ska vara tilldelade kroppskydd 94 (motsv) 8
st/plut för vaktposter. I dagsläget sker omfördelning av materiel inom Försvarsmakten
då kroppsskydd 12 införs på bredd. En lösning avseende tilldelning av kroppsskydd 94
för poster bedöms vara klar till 2020.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Fk. Lennart Fjellman
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
135:e Bevakningskompaniet
MOTIONSKATEGORI
Utbildning
RUBRIK
MTR 17 - Genomför metodförsök av fältlastning av RU-materiel.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Säkerställ möjligheten personellt, materiellt samt utbildningsmässigt att fältlastning av
samtlig reglementerad utrustning (RU-mtrl) kan ske enligt gällande plan på samtliga av
landets olika typförband inom hemvärnet.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Hur ser det ut i våra förråd runt om i riket? Är dom i skick? Är det iordningställt så att
fältlastning kan ske inom rimlig tid? Är materialstocken iordning, och var finns
fordonen? Räcker dom planerade fordonen ens till? Detta är frågor som har blivit allt
mer aktuella när vi nu lämnar den strategiska blackouten och går mot en osäkrare tid.
En tid där alla signaler tyder på att dom flesta förbanden bör vara beredda att gå mot ny
uppgift per omgående. För att detta ens skall vara möjligt måste planen fungera
logistikmässigt. Jag föreslår därför följande. Samtliga typförband i hemvärnet tilldelas
metodförsök, via uppdrag i VU, att genomföra fältlastning med samtlig RU-materiel –
tält, vapen, mat, ammo, ALLT. Detta genomförs förstås med utifrån RU-listan tilldelade
fordon. Är det fordon som planerats att ”hämtas ut” från civila samhället vid läge så hyrs
så klart motsvarande fordon in. På detta sätt får vi ett väl avrapporterat kvitto på hur
ser det faktiska läget ut. Fungerar logistiklösningen enligt papperet? Med typförband
avser jag först och främst följande förband. Insatskomp Norr och Syd, Bevakningskomp
Norr och Syd, Samtliga funktionsplutoner så som CBRN, TOLO, Trafik, GRK, Båt,
Ledningsplut mfl. Batstab samt marint dito.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionen fick bifall vid Hv råd Nedre Norrlands möte 170511. Mycket angeläget att
metodförsök genomförs.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet anser som motionären att det behövs kontrolleras att förbanden
kan få med sin utrustning. Organisations och metodförsök med fältlastning av personlig
och gemensam materiel på olika typförband kommer sannolikt att genomföras av FMV
de kommande åren.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Daniel Selvén
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
351
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 18 - Vinterkamoflage
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tilldela snödräkten till hemvärnet
MOTIV (Utveckla förslaget)
Vi har ett behov av att ha snödräkten tilldelad så vi kan strida under årets alla dagar.
Snödräkten är inte bara bra för att den är vit, utan för att den även är vindtät och
vattentät (till viss nivå). Hela vårt persedelsystem är uträknat så att det ska räcka att vid
vinterstrid endast ha snödräkten som ytterplagg. Med den blöta snö vi har i södra
Sverige så är vi i behov av något som inte släpper igenom väta och vind för att
upprätthålla stridsvärdet.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
KRAGrådet stödjer förslaget.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet har kontrollerat tilldelning av snödräkter. Snödräkt ingår numera i
det personliga utrustningskortet. Varför snödräkt inte delas ut till samtliga förband kan
Rikshemvärnsrådet inte svara på.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Tomas Ekvall
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
354 HvUnd Flygtropp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 19 - Flygradio, samband
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Flygtropp förses med utrustning flygradio
MOTIV (Utveckla förslaget)
Samband från mark behövs med flygplan samt omkringliggande luftrum. Flygsäkerhet,
statusrapportering, uppdragsuppföljning, samt 7S-rapport. Vardera flyggrupp behöver
2st flygradio samt extern hög antenn för räckvidd.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
KRAGrådet anser att frågan är viktig och behöver lösas.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Flygradio (buren) för samband mellan markpersonal och flygplan ska redan idag finnas i
flyggruppens utrustning. MULTIBANDSRADIO Z2020-003003-3. Flyggrupperna landar och
startar normalt på Nivå 1 flygfält, vilket innebär att flygplanet har radiokontakt med en person
på marken som kan varna för ev hinder på banan. Flygradion gör det samtidigt möjligt att
hålla markpersonalen uppdaterad om var flygplanet befinner sig. Flyggruppens personal i
planet behöver ha minst två radionät öppna för att kunna följa och rapportera egen
flygverksamhet samt kunna avlyssna vad som rapporteras om övriga flygfarkosters läge. En
högantenn för markpersonalens radionät ger en betydande räckviddsförlängning för de
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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handburna flygradioapparaterna. Sambandsutrustningen för flyggrupperna är en förutsättning
för att kunna verka och skall uppfylla de taktiska kraven och de säkerhetsbestämmelser som
reglerar flygverksamheten. Möjligheten att komplettera denna utrustning för att möta alla
behov försvåras av att ansvarsförhållanden och avtal mellan FM och FFK/lokala flyggrupper
är otydliga. Detta innebär att det är otydligt vem som ska svara för anskaffningen.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Vahan Arzoumalian, stf. Gruppchef
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
291.Insats kompani, 29.Hvbat
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 20 - Utveckling tilldelning snöblad – Bv206
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Önskar att HV-insatsplutoner utrustas med löstagbara snöblad till Bandvagn 206.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Då hemvärnet i större utsträckning utrustas med hjulgående fordon behöver förmågan
för snöröjning och säkerställande av förbandets egen framkomlighet i snörik terräng
tillföras, lämpligen med snöblad för bandvagn 206 då denne idag redan finns hos de
flesta förband.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hvrådet tillstyrker motionen med kraft och ser detta som en absolut nödvändighet med
tanke på de senaste vintranas beskaffenhet, inte minst kopplat till det hjulburna civila
kaoset under vintern 2016 som fick större delen av landets trafik och framkomlighet att
upphöra helt. Även under varmare årstider kan snöblad nyttjas till lättare farbarbete.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Det finns idag inte några snöblad till Bv 206 inom Försvarsmakten. Vägarna till de objekt
som Hemvärnet i sina förstahandsuppgifter är satta att skydda och bevaka torde i de
allra flesta fall vara framkomliga för hjulfordon året runt. Då Hemvärnets förband
organiserades anpassades organisation och materiel för att förbandens huvuddel skulle
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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ha framkomlighet längs vägar. I de fall dessa inte är tillräckligt snöröjda får hemställan
göras till högre chef, alternativt upphandlas lokalt.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Michael Kellermann, Sjv grpch
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
291 HV-insatskompaniet
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 21 - Anskaffande och införande av varselväst för sjukvårdspersonal inom
försvarsmakten.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Undertecknad föreslår att försvarsmakten anskaffar och inför varselväst för
sjukvårdspersonal. Varselvästen bör med fördel vara av samma typ som övriga
blåljusmyndigheter använder, se bilaga. Försvarsmakten använder dock en bottenplatta
i militär/olivgrön färd, och funktions text i vitt. Ovan funktion står även militär, ex:
MILITÄRSJUKVÅRDARE MILITÄRSJUKSKÖTERSKA MILITÄRLÄKARE
MOTIV (Utveckla förslaget)
Syftet med västen är att: 1. Underlätta och tydliggöra roller/funktioner vid samverkan
med andra myndigheter – i synnerhet med polis, räddningstjänst och ambulans. 2. Bäras
vid eller i anslutning till trafik. 3. Bäras där krav på ökad synlighet föreligger.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
I fred och skymningsläge är detta viktigt för säkerheten samt ökar tydligheten i arbetet
och samverkan mellan grupper/förband men även civila berörda myndigheter
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Försvarsmaktens förband är i första hand utrustade och utbildade för att kunna lösa
militära uppgifter under krig, eller kris. Under dessa förhållanden är det ofta av yttersta
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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vikt att inte synas alls, och för att då markera sjukvårdspersonalens, sjukvårdsfordons
och sjukvårdsinstallationers status används då den vedertagna symbolen ”Röda korset”.
Försvarsmaktens uppgift ”Stöd till samhället” skall inte vara dimensionerande för
Försvarsmaktens utbildning och utrustning. Försvarsmakten skall därför inte öva för,
eller utrustas för, exempelvis åtgärder vid skogsbrand, höga vattenflöden eller andra
liknande situationer som ställer krav på samverkan med civila myndigheter. Nämnas
kan också att det pågår en utredning om varselvästar på Trängregementet men den är i
skrivande stund inte klar.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Vahan Arzoumalian, stf. Gruppchef,
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
291.Insats kompani, 29.Hvbat
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 22 - Komplettering av materiel till Bandvagnar av typen BV206 till HVinsatsplutoner.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tilldela ett terräng släp per bandvagn för HVs insatsplutoner.
MOTIV (Utveckla förslaget)
A.
Materiel / Kunna säkerställa transport utifrån förbandets RU i fält
B.
Sjukvård / Genom säkerställande av materiel och personal genom ett släp
kan även förbandet snabbt med egna resurser lösa sjukvårdstransport.
C.
Kunna förflytta hela förbandet på ett säkert sätt då materiel kan lastsäkras
på släp och vagnen nyttjas för personal säkert.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rådet stödjer till fullo förslagsställarens motiv.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Försvarsmaktens totala fordonspark är i dagsläget underdimensionerad för
krigsförbandens behov. Hemvärnsförbanden har därför fått släppa ifrån sig både fordon
och släp för att kunna tillmötesgå hela Försvarsmaktens totala behov.
Rikshemvärnsrådet bevakar efter bästa förmåga att hemvärnsförbanden får den
materiel som krävs för att kunna lösa ställda uppgifter. Hit räknas bl.a. bandvagnssläp.
Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Lt Anders Lans
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
401.a Insatskompaniet
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 23 - Plutonsledningsfordon BV pluton
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tillför ledningsfordon till Bv pluton. Ett fordon med god terrängframkomlighet.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Att man tillfört ledningsfordon på Pb8 pluton (hjulburen pluton) visar ju på att det finns
någon som tänkt till men inte hela vägen. En hjulburen pluton är ju i sin helhet 38
soldater enligt Org. En Bv pluton är 42 soldater (varav 4 är bilkårister). I en hjulburen
pluton blir det, fördelat på 5 fordon, 7,6 soldater / fordon. I en bandvagnsburen blir det
10,5 soldater/fordon. När man ser till lastyta och lastkapacitet så får helt enkelt inte en
bandvagnspluton med all sin mtrl, inte ens med det enda Bv-släpet som idag finns.
Som det ser ut nu skall det in 10,5 stridsutrustningar, stridspackningar, trosspackningar,
soldater, eventuellt 1 hund, vapen +förstärkningsvapen, ammunition, mat, vatten,
förläggningsutrustning, drivmedel, (elverk), mm. Rent ledningsmässigt är det svårt att
kunna förflytta plutonsledningen någonstans med fordon. Ofta behöver gruppen ha sitt
fordon nära sin uppgift och man kan inte vänta sig att man hela tiden har en bv förare
med tillräckligt viloläge att tillgå. Därför anser jag att ett ledningsfordon är nödvändigt
på Bv-plutonerna. Det är inte nödvändigt att det skall kunna gå i samma spår som övriga
plutonen över tid men det bör kunna framrycka på en traktorväg eller i alla fall utanför
dikeskanten. Toyota Hilux (eller motsvarande) är minimum av vad som behövs då denna
även har lastkapacitet och tidigare nämnt terrängförmåga.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Problemet är att lastkapaciteten inte längre räcker till. Det finns endast ett släp tilldelat,
och det räcker inte när samtliga befattningar är tillsatta.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Försvarsmaktens totala fordonspark är i dagsläget underdimensionerad för
krigsförbandens behov. Försvarsmakten arbetar kontinuerligt för att inom budget- och
materielförsörjningsprocesserna få till fler fordon för samtliga förband,
hemvärnsförbanden ej undantagna. Anskaffning enligt motionen innebär att 115 st nya
fordon måste införskaffas. Försvarsmakten avser att under 2018/2019 provlasta en
insatspluton bandvagn i syfte att undersöka behovet. Resultatet av detta kan sedan
vågas in i Försvarsmaktens avvägning mellan olika materielinskaffningar.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Hans Kruse
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
243. bevkomp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 24 - Modernisering av kokvagn 112 MT
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att kokvagn 112 MT moderniseras för att uppfylla arbetsmiljöregler.
Lägga till ett löstagbart skyddsräcke på varje sida, där det går att fälla ner lemmarna.
Idag är fallhöjden ca. 1 meter (se AFS 1981:14, 5 §). Lös skyddsplåt att ställa vid kokspis
102, då värmen smälter isokärl och ben (se AFS 2006:4, 8 och 9 §§, bilaga A 2.13). Bättre
skyddshandskar för att inte bränna sig vid hantering av kokkittlar, då slangarna är
varma av ånga (se AFS 2001:3, 6-7 och 9 §§). Ok eller motsvarande för att lyfta
kokkittlar, fulla väger 50 kg (se AFS 2012:02, 6 §). Enkla vagnar för att kunna förflytta
isoleringskärl som fulla väger ca. 25 kg. En soldat vid en koket kan lyfta flera ton vid en
bataljonsövning (se AFS 2012:02, 5-7 §§). Fällbara avställningsytor vid kokspisen, för att
underlätta hanteringen av livsmedel. Idag förekommer det lyft från golvet, som frestar
stort på ryggen (se AFS 2012:02, 5-7 §§).
MOTIV (Utveckla förslaget)
Kokvagnarna, kokspisen och lågtryckspannan är gamla. Man kan anta att frågor som rör
arbetsmiljö kan inte var så vanliga när utrustningen togs fram. Oavsett detta så har
arbetsgivaren ett ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall (se AML 3 kap. 2 §). När kokvagnen och
övrig utrustning används för matlagning sker många tunga lyft, till exempel av
vattendunkar 25 kg, kokkittlar 50 kg och isoleringskärl 25 kg (se AFS 2012:02, 6 §).
Genom en modernisering enligt förslaget skulle arbetsmiljön för kokgruppens personal
förbättras. Risken för belastningsskador och olyckstillbud skulle minska. Rinnande
vatten är en stor tillgång om det inträffar en brännskada (se AFS 1999:07, 8 och 10 §§).

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Vi stödjer motionärens vilja att se över arbetsmiljön vid kokvagnen i stort
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet kostaterar att det har förekommit motioner om att modernisera
kokvagn tidigare. Frågan är ytterst relevant och angelägen. Försvarsmaktens utredning
”Förplägnadsutredningen” genomförs och pågår fortfarande. Utredningen har pekat på
behov av översyn av organisation och materiel samt transport av kokvagn. Hemvärnet
har deltagit i detta utredningsarbete och har framfört hemvärnets behov och
erfarenheter från användningen av nuvarande utrustning för fältkök och
vattenhantering. Rikshemvärnsrådet kommer att bevaka resultatet av utredningen och
tar med motionärens synpunkter och förslag i det arbetet.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.
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Bilaga 1. Varselväst hos blåljusorganisationer

Motionen skickas av hemvärnsrådet med yttrande och beslut till kansliet@hemvarnet.se
senast den 1 juni 2017. Endast motioner inskickade i denna mall kommer att behandlas.

