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Redovisning av motioner från rikshemvärnsting 2015.
Rikshemvärnsrådet har under tingsperioden bedrivit ett aktivt arbete med de
motioner som tinget 2015 biföll eller där tinget ställde arbetsuppgift till
rikshemvärnsrådet.
Rikshemvärnsrådet har genom en hemställan till FM HKV om att FM i sitt
utvecklingsarbete ska beakta intentionerna i de motioner som bifallits vid ting 2015,
eller att justera regelverk och anvisningar med hänsyn till andra bifallna motioners
andemening. I andra fall har rikshemvärnsrådet bedrivit eget arbete med frågor som
avses i motioner för att skapa förutsättningar för utveckling.
Rikshemvärnsrådet har vid sina möten under perioden följt upp varje ärendes
utveckling fram emot rikshemvärnstinget 2017.
ERS 01A
ERS 01B
ERS 01C

Förtydligande ang. hemvärnslarm
Information kring förmåner i krig med mera
Ersättning vid Hv-beredskap/Hv-larm

FM ställningstagande:
Lagrummen som reglera
hemvärnssoldaterna vilar på
pliktlagstiftningen. Detta innebär att
dagpenning och fälttraktamete är den
ersättning som kan erhållas vid
hemvärnsberedskap och beredskapslarm
(hemvärnslarm).
På central nivå (HKV LEDS) pågår en
översyn hur i framtiden
hemvärnsoldaterna ska ersättas vid
hemvärnsberedskap både då det är kris i
vårt närområde eller det civila samhället
ställs inför särskild händelser
motsvarande stormen Gudrun.
Hemvärnets utbildningssystem med
tillhörande ersättningssystem är
reglerad och redovisas i HvH och i sin
huvuddel kan hanteras av FM med stöd
av Försäkringskassan.
Dagens reglering ersättningar i händelse
av hemvärnsberedskap och
beredskapslarm (hemvärnslarm)
hanteras av lagstiftaren.
Förslagen ERS 01A-C syfte och motiv är i
grunden rimliga och men behöver
hanteras i pågående översyn av
beredskapssystem och ersättningar vid
beredskap där hemvärnsförbanden
berörs. Sammanställningar över
ersättningar kan uppdateras och
redovisas efter slutförd översyn vid
LEDS (ERS 01A-B).
FM anser motionen besvarad
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ERS 01D

Ersättning i händelse av inkallelse

ERS 06

Motionen om km-ersättning för
medpassagerare

ÖVR 02

Ändrat Baskermärke för Hemvärnet

ÖVR 05

Motion om träningskläder till hemvärnet

Rådets ställningstagande:
Ryding-Bergs utredning samt NordgrenChristensens kommer att samberedas
och kan ge vägledning.
Rådet anser motionen besvarad
Rådets ställningstagande:
Skattelagstiftningen samt merarbete
reducerar effekten av ersättningen.
Motionen om km-ersättning anses vara
färdigbehandlad. Även om enighet råder
i frågan och trots det vällovliga syftet
med inte minst miljöaspekten står det
klart att hemställan till Försvarsmakten i
frågan i nuläget inte är meningsfull.
Vägen till framgång går istället via
påverkan på politiker för ändring av
skattesystemet.
Vad avser just motionen bedöms denna
därmed vara tillräckligt utredd och AG
Motion väljer att efter hörande av Rådet
i sin helhet avsluta handläggningen med
detta konstaterande.
Föreslås att ej drivas vidare
FM ställningstagande:
Efter hemvärnets bildande, har under
senaste 25 åren ett stort antal
regementen/flottiljer/marinbaser lagts
ned. Hemvärnet omorganiserats till
bataljoner och traditoner från nedlagda
grundorganisationsenheter överförts till
hemvärnsbataljoner. Detta manifesteras
i fanor m m. Det som är gemensamt för
hemvärnet i detta fall, är kragspeglar,
basker och baskermärke. RIKSHV finner
att inget av motiven för att avslå
motionen har ändrats. Utredningen om
nytt uniformssystem kan eventuellt
förändra inriktningen på detta förslag.
FM avser ej arbeta vidare med
förslaget
FM ställningstagande:
FM finner att inget av tidigare motiven
för att avslå motionen har ändrats. I
dagens ekonomiska läge, och med all
prioritering inom FM för att öka den
operativa effekten, så har bara motiven
för avslag förstärkts.
FM avser ej att arbeta vidare med
motionen

UTB 02

Sammanslagen SÖF-KFÖ

UTB 04

Genomlysning av kravspecifikationen till
HvSS kurser

ORG 01A

Ny organisation av Stab och trosstropp vid
insatskompanier

ORG 01B

Rikshemvärnsrådet ska arbeta för en översyn
av organisationen av stab/trosstroppen

ORG 02

Fältarbetsbefäl tillförs i batstaben

FM ställningstagande:
RIKSHV bereder fortfarande
frågan
FM ställningstagande:
Det finns, som förslagställaren framför,
ett behov av översyn av vilka
förkunskapskrav som krävs, för att
kunna genomföra utbildningar vid
Hemvärnets Stridsskola
Förslag till beslut
Bifalles
FM ställningstagande:
Förslaget har analyserats med slutsats i
enlighet med Rikshemvärnsrådets
yttrande att fastställd organisation enligt
KFM är tillräcklig för att utföra förelagda
uppgifter. Kompanichefen disponerar
hela kompaniet för att lösa ut tilldelad
uppgift, det kan innebära omfördelning
och eventuellt vidareutbildning av den
egna personalen.
FM anser motionen besvarad
FM ställningstagande:
Förslaget har analyserats med slutsats i
enlighet med Rikshemvärnsrådets
yttrande att fastställd organisation enligt
KFM är tillräcklig för att utföra
fastställda uppgifter. Kompanichefen
disponerar hela kompaniet för att lösa ut
tilldelad uppgift, det kan innebära
omfördelning och eventuellt
vidareutbildning av den egna
personalen. Att rekrytera och utbilda
enligt förslaget skulle innebära en
utökning av organisationen med 1376
personer.
FM anser motionen besvarad.
FM ställningstagande:
Motionären efterfrågar en ny befattning i
hemvärnsbataljonstaben.
Insatsingenjörerna har tillsammans med
Ingenjörregementet utarbetat förslag till
utbildning för att kunna placera
fältarbetsbefäl inom
hemvärnsbataljonstab.
PROD RIKSHV har genomfört en
översyn av hemvärnsbataljonsstabernas
bemanning och i det arbetet tillfört
befattningen fältarbetsbefäl i
hemvärnsbataljonstaben.
FM anser motionen besvarad.

ORG 03

Genomlysning av avtalstid för
HVUndkompanierna

ORG 04

Namnändring av befattning signalist till
ledningssystem-operatör

ORG 05

Antal avtalsdygn för ledningspluton

FM ställningstagande:
Hemvärnets utbildningssystem är ett, i
allt väsentligt, låst och fungerande
utbildningssystem. Erfarenheten visar
att förändringar i övningars längd har ett
antal negativa konsekvenser, varav lägre
avtalsuppfyllnad är en.
I KFS 14 beskrivs uthålligheten för ett
Hemvärnsförband, att det ska kunna
verka under tre månader med
kontinuerlig möjlighet till återhämtning
för delar av förbandet för att bibehålla
uthålligheten. All personal måste alltså
inte tjänstgöra 90 dygn i sträck. Att
bibehålla stridsvärdet vid sitt förband är
en planerings-, ledarskaps- och
utbildningsfråga.
Med nuvarande resurser i
Försvarsmakten och i väntan på
resultatet av den pågående
Hemvärnsstudien avser inte
Försvarsmakten att i nuläget ändra
antalet avtalsdagar för befattningen.
Försvarsmakten avser i nuläget inte att
förändra Hemvärnets utbildningssystem.
Vid revidering av målsättningar för
Hemvärnets underrättelsekompanier
kommer frågan att åter aktualiseras.
FM anser motionen besvarad
FM ställningstagande:
Försvarsmakten anser, liksom
Rikshemvärnsrådet, att befattningsnamn
eller benämningar ska vara samma inom
hela Försvarsmakten. Det ges utrymme
för missuppfattningar om olika
benämningar på samma befattning
förekommer inom olika delar av
Försvarsmakten.
Den nu använda benämningen på det
som tidigare benämndes ”signalist” är
idag i övriga Försvarsmakten
”ledningssoldat”.
Försvarsmakten avser inte att
införa termen
Ledningssystemoperatör för
Hemvärnets personal.
FM ställningstagande:
Utbildningsbehoven för personal vid
bataljonstaber och ledningsplutoner är
uppmärksammat av Försvarsmakten.
Från 2017 införs övningar på
bataljonsnivå inom ramen för ”Utökad
bataljonsledningsförmåga” för att möta
det uppmärksammade
utbildningsbehovet.
FM anser motionen besvarad.

ORG 06

Att utöka personalramen i bataljonsstabens
personalsektion (S1) med ett
Informationsbefäl

ORG 07

Inför i organisationen en fristående insatsrespektive bevakningspluton

ORG 08

Införande av organisatorisk spaningsgrupp

ORG 09

Packgrupp på bataljonsnivå

FM ställningstagande:
En organisationsförändring är gjord i
Hemvärnets bataljonsstaber, varvid
befattningen Informationsbefäl tillförs.
Den gällande inriktningen för införandet
är att utbildning påbörjas under 2017,
med placering av personal på den nya
befattningen påbörjas under 2018.
FM anser motionen besvarad.
FM ställningstagande:
Förslaget har analyserats med slutsats i
enlighet med Rikshemvärnsrådets
yttrande men i dagsläget kommer inte
organisationen att förändras enligt det
förslag som motionären framför. Detta
främst med hänvisning till
organisatoriska begräsningar i våra
stödsystem och möjlighet att underhålla
blandkompanier. Personalhantering
administrativt får genomföras lokalt på
det sätt som bäst överensstämmer med
de lokala förutsättningarna.
FM anser motionen besvarad.
FM ställningstagande:
Förslaget har analyserats med slutsats i
enlighet med Rikshemvärnsrådets
yttrande att fastställd organisation enligt
KFM är tillräcklig för att utföra
fastställda uppgifter fastställd
organisation enligt KFM är tillräcklig för
att utföra fastställda uppgifter.
Kompanichefen disponerar hela
kompaniet för att lösa ut tilldelad
uppgift, det kan innebära omfördelning
och eventuellt vidareutbildning av den
egna personalen.
FM anser motionen besvarad.
FM ställningstagande:
Förslaget har analyserats med slutsats i
enlighet med Rikshemvärnsrådets
yttrande att det finns 45 befattningar
inom bataljonstaben och
ledningsplutonen vilket är tillräckligt
med resurser för att inom befintlig
organisation lösa ut de uppgifter som en
packgrupp på bataljonsstaben skulle
tilldelas.
FM anser motionen besvarad.

ORG 10

Närskyddsgrupp vid Ledningspluton

ORG 12

Ändrad grad för strids- och samverkansbefäl

ORG 13

Anskaffa ett ansökningshanteringssystem

ORG 14

Reviderad ansökningshandling för hvsoldat

FM ställningstagande:
Skyddet av bataljonsstaben får lösas
genom att samgruppera med annat
förband alternativt att välja plats där
skyddsbehovet nedgår. Om personal till
närskyddsgrupp skulle tillföras innebär
det att hemvärnsorganisationen utökas
med 320 personer.
FM kommer inte att arbeta vidare
med motionen.
FM ställningstagande:
Försvarsmakten har hanterat samtliga
befattningar med syftet att grad och
befattning ska ingå i ett
sammanhängande system (Projektgrupp
Befattning och kompetens (PG Bok)).
Hela systemet är uppbyggt efter
befattning och utbildning. Dessa ska vara
synkade med hela Försvarsmakten och
Hemvärnet.
Systemet är baserat på
utbildningskompetens. När
specialistofficerspåret infördes gjordes
hela strukturen om. I dag kan inte alla
via utbildning få en hög grad, graden är
kopplad till befattning och
utbildningsspåret för tjänsten.
KFS17 (d.v.s. det som anges som KFS18
ovan) kommer inte att hantera enskilda
befattningar på det sätt som KFS14
gjorde. Befattningsstrukturen i
Insatsorganisationsregistret ligger fast.
FM avser inte att arbeta vidare
med motionen.
FM ställningstagande:
Sedan motionen skrevs har CRMsystemet ”Mitt Försvarsmakten” införts.
”Mitt Försvarsmakten” infördes med
Hemvärnsmodulen i januari 2017 och
avses vara fullt implementerad senast
2019. Personal som är intresserade av
tjänstgöring i Hemvärnet kan nu
använda CRM-systemet.
FM anser motionen besvarad
FM ställningstagande:
Sedan motionen skrevs har CRMsystemet ”Mitt Försvarsmakten” införts.
”Mitt Försvarsmakten” infördes med
Hemvärnsmodulen i januari 2017 och
avses vara fullt implementerad senast
2019. Personal som är intresserade av
tjänstgöring i Hemvärnet kan nu
använda CRM-systemet.
FM anser motionen besvarad.

ORG 16

De som är sektionschefer i bataljonstab skall
omfattas av 13 dagars avtal

ORG 17

Modern utr/mtrl i Hemvärnstrafikpluton

ORG 18

Sambandstilldelning för
hemvärnstrafikplutoner

ORG 20

Utökad avtalstid för plutonchef (+ stf) i
fristående plutoner ”Funktionsplutoner”

FM ställningstagande:
Utbildningsbehoven för personal vid
bataljonstaber och ledningsplutoner är
uppmärksammat av Försvarsmakten.
Från 2017 införs övningar på
bataljonsnivå inom ramen för ”Utökad
bataljonsledningsförmåga” för att möta
det uppmärksammade
utbildningsbehovet.
FM anser motionen besvarad.
FM ställningstagande:
Trafiksäkerheten kan inte underskattas.
Den materiel som hvtrafikpluton har
idag är gammal och omodern. FMV har
inventerat utrustningen för
hvtrafikpluton och den enskilde
hvtrafiksoldaten, materielen är omodern
och håller inte för de krav som dagens
trafiksituation kräver. FMV utreder nu
vilken mtrl som ska anskaffas och
tilldelas för att uppnå fordringarna i
lagar och förordningar.
HKV PROD RIKSHV arbetade fram ett
Förändringsbehov 2016.
HKV PROD RIKSHV kommer att
arbeta fram ett Förändringsbehov
2017 då behovet kvarstår.
FM ställningstagande:
Hvtrafikplut är idag utrustad med RA
1444 (RAKEL), RA 5444, RA 180 och RA
1951.
Det är tveksamt om RA 1031/1032 och
RA 1183 tillför något pga. systemets
(IGR) räckvidd.
Se ovan ang. TrängR analys/utredning.
FM anser motionen besvarad
FM ställningstagande:
Försvarsmaktens uppfattning är att
samverkan med andra förband och
ledning av eget förband bör rymmas
inom chefens och ställföreträdarens
uppgifter inom den normala
övningsverksamheten för förbandet.
Verksamheten måste därför planeras så
att ordinarie chefer både kan utbilda sig
själva i sin befattning och leda
förbandets hela verksamhet.
Med nuvarande resurser i
Försvarsmakten och i väntan på
resultatet av den pågående
Hemvärnsstudien avser inte
Försvarsmakten att ändra antalet
avtalsdagar för befattningarna.
FM anser motionen besvarad

ORG 21

Ytterliggare befattningar i
Hemvärnstrafikpluton

ORG 22

Fordonsmängd och typer för
Hemvärnstrafikplutoner

ORG 23

Hundmateriel

FM ställningstagande:
I det utvecklingsarbete som letts av
TrängR har man inte kommit fram till att
det i nuläget ska införas men lämnar
öppet för att i fortsatt arbete överväga
om förslaget istället bör vara att endast
gruppchef tillförs. I den grundläggande
analysen ska det också tas med att övriga
funktionsplutoner då bör ändra sin
organisationsstruktur för att få en
likriktning.
FM anser motionen besvarad
FM ställningstagande:
Ett förslag finns om omfördelning av
fordon är framtaget och kräver ett beslut,
det finns inget beslut i dagsläget utom
avseende tilldelning av MC 409 som
redan behovssatt i FM stödsystem.
Utredning pågår f n avseende en
motsvarighet till tidigare A-plats fordon.
FM anser motionen besvarad.
FM ställningstagande:
Försvarsmakten kommer att se över om
det behöver tillföras artiklar som är
anpassat till hund i stridssjukvårdarens
och hemvärnssjukvårdarens
sjukvårdsväska. Det finns ett framtaget
kitt för specialförbandens hundförare
som kommer analyseras för att
eventuellt tillföras hundförare på
hemvärnsförband.
Hundskor finns på U-lista men ska i fred
inhandlas av utbildningsgrupp om
övning ska bedrivas i miljöer där hunden
kan riskera att skada sig.
Uppgiften har initialt tagits emot av
Försvarets hundtjänstenhet som har till
ansvar att utveckla materiel med hänsyn
till hund. PROD RIKSHV kommer delta i
arbetet som sakkunniga avseende
Hemvärnshundföraren- och
sjukvårdarnas uppgifter.
FM anser motionen besvarad

ORG 24
ORG 25

Tjänstehund i personalreserven
Gör det möjligt att placera ytterligare hundar
i plutonerna

ORG 26

Förslag till materielöversikt sjvgrp samt OMF

FM ställningstagande:
För att vidmakthålla två hundar per
pluton över tid för organisationen som
helhet krävs någon form av
reservmöjlighet. Med hänsyn till detta
tillförs möjlighet för hundbefäl att
utbilda och kontraktera en patrullhund
från 2018 med tillförd ersättning för att
kunna vidmakthålla dressyren under
året. Möjligheten att placera hundförare
i hv reserv om övriga
hundförarbefattningar på bataljonen är
bemannade är under utredning. Detta
med hänsyn till att rekrytering enligt
ovan har olika förutsättningar i
grundberedskap. Om
hemvärnsberedskap råder kan inte
hundägaren avsluta hundägarkontraktet
varför Försvarsmakten då äger att
placera ekipaget/hunden där det/den
gör mest nytta. Pågående utredning ska
ge vid handen om överplacering av
ekipage på vissa bataljoner, där
rekrytering under året är gynnsammare,
är möjligt för att upprätthålla total
mängd ekipage enligt organisation för
Hemvärnsorganisationen.
FM anser motionen besvarad
FM ställningstagande:
Ett förändringsförslag som innebär en
anskaffning av ett sjvtransportfordon till
hemvärnsförbandens insats-,
bevaknings-, och undkompanier är
framtaget utifrån genomfört försök hos
TrängR. Om förslaget genomföres
medför detta att hemvärnsförbanden kan
utföra transport av skadade i hela
beredskapstrappan och uppfyller även
lagar och förordningar i fredstid.
En översyn av sjukvårdsutrustningen har
genomförts och del av föreslagen
utrustning provades i samband med
Hemvärnets KFÖ vid Skånska gruppen
2016. Försvarets Materielverk har
därefter kontrollerat tillgången på sjvutr
och konstaterat att den inte finns att
tillgå annat än att en nyanskaffning
genomförs.
Förslaget om anskaffning av sjvtransport
är av ÖB avdömt för 2016 men kommer
att lyftas igen i årets produktionsdialog
då även förslag om omfördelning av
befintliga sjvtransportfordon kommer att
prövas. Under Försvarsmaktsövningen
AURORA 2017 kommer försök med olika
typer av sjvtransporter att genomföras.
Motionen kommer att behandlas
vidare.

ORG 27

Bättre sjuktransportmöjligheter

ORG 30

Säkerhetsmateriel HV flygbesättning

ORG 32

Utökat antal avtalsdagar för flyggruppchef

FM ställningstagande:
Ett förändringsförslag som innebär en
anskaffning av ett sjvtransportfordon till
hemvärnsförbandens insats- och
bevaknings-, och undkompanier är
framtaget utifrån genomfört försök hos
TrängR. Om förslaget genomföres
medför detta att hemvärnsförbanden kan
utföra transport av skadade i hela
beredskapstrappan och uppfyller även
lagar och förordningar i fredstid.
Förslaget om anskaffning av sjvtransport
är av ÖB avdömt för 2016 men kommer
att lyftas igen i årets produktionsdialog
då även förslag om omfördelning av
befintliga sjvtransportfordon kommer att
prövas. Under Försvarsmaktsövningen
AURORA 2017 kommer försök med olika
typer av sjvtransporter att genomföras.
Motionen kommer att behandlas
vidare.
FM ställningstagande:
Försvarsmakten ansvarar inte för att
tillhandahålla den ovan beskrivna
materielen till FFK. I det fall ytterligare
utrustning krävs vid flyguppdrag ligger
det på FFK att själva anskaffa denna. Det
ligger därmed på FFK att planera
uppdragen så att dessa kan utföras på ett
säkert sätt, givet den utrustning som
disponeras.
FM avser inte att arbeta vidare
med motionen
FM ställningstagande:
Försvarsmakten delar
Rikshemvärnsrådets uppfattning att
befattningsbeskrivningen bör revideras
om motionären anser att
arbetsuppgifterna inte stämmer med
befattningsbeskrivningen.
Förbandets verksamhet måste planeras
så att ordinarie chefer både kan utbilda
sig själva i sin befattning och leda
förbandets hela verksamhet. Med
nuvarande resurser i Försvarsmakten
och i väntan på resultatet av den
pågående Hemvärnsstudien avser inte
Försvarsmakten att i nuläget ändra
antalet avtalsdagar för befattningen.
Försvarsmakten anser att
befattningsbeskrivningen skall revideras
av HvSS och att förbandens verksamhet
därefter planeras och genomförs så att
arbetsuppgifterna enligt
befattningsbeskrivningen kan fullföljas.
Försvarsmakten avser i nuläget inte att
öka antalet tjänstgöringsdagar för
befattningen.
FM anser motionen besvarad

ORG 33

HV Flygförare befattningsbeskrivning

MTR 01A
01B
01C

Moderna kroppsskydd till all hv-personal
Beredskapsförvara kroppsskydd
Beredskapsförvara kroppsskydd

MTR 02A
MTR 02B

Avståndsinstrument (laserAi) skarpsk.omg
Moderna avståndsmätare till plutonerna

MTR 03A

Tillför hemvärnet UAV/drönare för
ytövervakning

FM ställningstagande:
I det fall befattningsbeskrivningen inte
motsvarar de uppgifter som en
befattningshavare genom utfärdade lagar
och bestämmelser är ålagd att utföra
måste beskrivningen revideras.
Försvarsmakten anser att
befattningsbeskrivningen skall revideras
och att förbandens verksamhet därefter
planeras och genomförs så att
arbetsuppgifterna enligt
befattningsbeskrivningen kan fullföljas.
Försvarsmakten avser inte att
ändra antalet avtalsdagar för
befattningen.
FM ställningstagande:
Personliga skyddet ska vara det bästa
tänkbara och är kopplat till hög
stridsmoral och förmåga att lösa en
stridsuppgift. FM har 2016 utarbetat ett
förändringsförslag för avvägning.
Förändringsförslaget innebär
anskaffning och tilldelning av ett så
modernt kroppsskydd finns att tillgå på
marknaden för närvarande.
FM förordar att motsv. FF tas fram
under 2017.
FM anser motionen besvarad
FM ställningstagande:
Det är avgörande att kunna göra en
korrekt avståndsbestämning för t ex
understödsvapen, eldledare och
prickskyttar. PROD RIKSHV kommer att
ta fram ett förändringsbehov som sedan
kommer prioriteras i FM
materielprocess.
FM arbetar vidare med motionen.
FM ställningstagande:
Försvarsmakten har under 2015
genomfört en UAV-studie, vilken har
redovisats för C Insats m fl.
Materielsystemet UAV är intressant för
Hemvärnet, och kan komma att studeras
ytterligare i särskild ordning. Med
nuvarande ekonomiska situation i
Försvarsmakten avser inte att genomföra
en UAV-studie på stor bredd.
Användningen av UAV behandlas inom
ramen för den pågående Hv-studien.
FM anser motionen besvarad

MTR 03B

Program för Teknisk taktikutveckling - UAV

FM ställningstagande:
Försvarsmakten har under 2015
genomfört en UAV-studie, vilken har
redovisats för C Insats m fl.
Materielsystemet UAV är intressant för
Hemvärnet, och kan komma att studeras
ytterligare i särskild ordning. Med
nuvarande ekonomiska situation i
Försvarsmakten avser Försvarsmakten
inte att genomföra en UAV-studie på stor
bredd.
Användningen av UAV behandlas inom
ramen för den pågående
Hemvärnsstudien.
FM anser motionen besvarad

MTR 04A
04B
04C

Extra bärsäck
Fler Bärsäck 2000 till Hvpersonalen.
Fler Bärsäck 2000 till Hvpersonalen

MTR 10

Magasin till Ak4

FM ställningstagande:
FM strävan är att minska mängden
personlig utrustning för hvsoldaten till
en omfattning som är funktionell och så
likformig som möjligt mellan olika
kategorier hvsoldater. Hvsoldaten ska
idag kunna bära med sig stridspackning
(stridsutrustning och STRIDSSÄCK
2000) och trosspackning (BÄRSÄCK
2000), det är inte görligt med två st
BÄRSÄCK 2000. Det skulle också ställa
ytterligare krav på en redan ansträngd
transportkedja, då ytterligare en bärsäck
blir skrymmande och ökar lastvolymen
för ett hvkompani. Det kommer också
innebära en ytterligare kostnad för FM
vid en anskaffning och tilldelning om ca
22 000 bärsäckar.
FM kommer inte att arbeta vidare
med motionen.
FM ställningstagande:
Det är viktigt att hemvärnssoldaten inte
upplever stora begränsningar för att
kunna lösa sin uppgift pga. för lite
ammunition till AK 4B. Erfarenhet från
tidigare krig anger ett förstahandsbehov
om ca 300 st patroner/hvsoldat som
tillräckligt.
Det finns idag inte tillräckligt med
magasin till AK 4B så det räcker till 6
magasin/Hvsoldat utan det kräver inköp
av ytterligare magasin och väskor till
Hvförbanden. FM förordar 300 ptr 7,62
mm/hvsoldat, varav 80 patroner i
magasin som ett förstahandsbehov.
FM kommer inte att arbeta vidare
med motionen.

MTR 12

Granattillsats passande AK4B till
bevakningskompanierna

MTR 16B

Tilldela CBRN-plutonerna stålnätsbeklädda
bårar

MTR 17

Inkoppling Ra180 till Comtac för signalister
och assistenter

MTR 19

Omkopplingsbox för att driva Ra480 från
230V vägguttag

FM ställningstagande:
I dagsläget råder brist på 40 mm
Granattillsats AK 4B, det räcker inte till
hemvärnsbevakningskompanierna, en
anskaffning för att täcka behovet för
bevakningskompanierna är inte aktuell
och prioriteras inte jämfört med övriga
behov inom FM.
FM kommer inte att arbeta vidare
med motionen.
FM ställningstagande:
Fortsatt arbete avseende bårar pågår då
de bårar som finns idag med stålnät på
några ställen ex. skjutfält är rester från
avvecklad materiel. FömedC tittar på
olika typer av bårar som är lätta att
sanera och hantera i en kontaminerad
miljö.
FM kommer att utreda detta vidare
som ett ändringsbehov.
FM ställningstagande:
RA 180 är ett gammalt radiosystem som
ska ersättas av modern RA UK inom
några år. En anskaffning av adapter
mellan RA 180 och COMTAC är inte
ekonomiskt försvarbart utan FM föreslår
att man avvaktar med en anskaffning av
adapter mellan COMTAC och ny RA UK
tills beslut är taget beträffande Ny RA
UK.
FM kommer inte att arbeta vidare
med motionen.
FM ställningstagande:
Förläggning i kvarter är den normala
grupperingen för en kompanistab. En
lösning är att grup-pera RATGB
1112/RABV 2062 på ett sådant sätt att
det går att dra en förlängningskabel från
fordonet till handmikrotelefonen och
kvarteret. Fordonen är utrustade med
laddare. Därför behövs inte den av
motionären efterfrågade
omkopplingsboxen.
Noterbart är att Ny RA UK ska ersätta
RA 180, där RA 480 är en del av det
systemet.
FM kommer inte att arbeta vidare
med motionen.

MTR 22

Mörkerriktmedel till skarpskytt för PSG

MTR 23

Tilldelning av bättre bildförstärkare

MTR 25

Kompletterande vinterutrustning för HV
kompanier

FM ställningstagande:
Mörkerriktmedel (laserpek) förutsätter
även någon form bildförstärkare eller
någon form av ”vapenlampa”, det är
alltså inte en enkel fråga att bara tillföra
befintlig materiel t ex Simrad. Frågan
bör utvecklas ytterligare i en
helhetslösning som berör
hemvärnsförbandens mörkerförmåga
överhuvudtaget.
Motionen bör, om det befinns motiverat,
arbetas vidare med som ett eventuellt
förändringsbehov som är kopplat till
hemvärnsförbandens mörkerförmåga.
FM kommer inte att arbeta vidare
med motionen som en enskild
motion.
FM ställningstagande:
FM anser liksom motionären och
Rikshemvärnsrådet att
hemvärnsförbandens mörkerkapacitet
ska bli bättre. Att kunna observera och
verka under dygnets alla timmar är
viktigt. Den utrustning som finns idag är
omodern och reparationsbehoven ökar
för varje år. FM upprättade
förändringsförslag (FF) hösten 2015
angående utökad mörkerförmåga, det
kom inte med för vidare beredning vid
ÖB avvägning.
FM kommer att arbeta fram ett
förnyat förändringsbehov 2017.
FM ställningstagande:
Hemvärnssoldaterna är tilldelade
Sovsäck 2000 idag i Personligt
Grundutrustningskort VSH033PG
HEMVÄRNSSOLDAT. Ansiktsskydd
tilldelas Mc-förare i Tilläggskort
VSH0034PT FÖRARE, MC SKOTER,
TERRÄNGHJULING. Överdragsskor
ingår i Tilläggskort VSH027PT
VINTERUTRUSTNING AJB, A9 E-plut..
FM förordar att Överdragsskor (M7338804000) behovssätts som gemensam
grupputrustning i Hvinsatskomp N,
Hvbevakningskomp N och Hvundkomp
N. En utredning ska ange behov av antal
per plut. Ansiktsskydd finns ej i antal så
det räcker till alla, utredning fortsätter
med målet att en viss mängd per förband
bör kunna behovssättas.
FM anser motionen besvarad

MTR 26

Motion rörande digital
informationshantering för gruppchefer i fält

MTR 28

Hela sovsäcken till hela Sverige

MTR 29

Motoroverall till all personal

MTR 33

Tilldela dumpficka till samtlig personal

MTR 35

Modernisering av kokvagn 112 MT

FM ställningstagande:
FM har en strikt policy vad avser ITmateriel och dess hanterande främst ur ett
IT-säkerhetsperspektiv.
Hemvärnsförbanden tillförs nu IS-HV
from 2017 vilket avser att hantera de
exempel som motionen efterfrågar på
bataljon- och kompani-nivå. Något
digitalt system för lägre nivå än kompani
är nu inte aktuellt för något förband i FM.
FM kommer inte att arbeta vidare
med motionen.
FM ställningstagande:
Två stycken sovsäck 2000 finns redan på
materielkortet för hemvärnssoldat.
FM anser motionen besvarad
FM ställningstagande:
FM strävan är att minska mängden
personlig utrustning för hvsoldaten till en
omfattning som är funktionell och så
likformig som möjligt mellan olika
kategorier hvsoldater. Hvsoldaten ska idag
kunna bära med sig stridspackning.
Kasserade persedlar och/eller overaller för
nedsmutsande arbeten kan tillhandahållas
vid varje enskilt tillfälle genom utb.gruppen om sådant behov finns.
FM kommer inte att arbeta vidare
med motionen.
FM ställningstagande:
FM strävan är att minska mängden
personlig utrustning för hvsoldaten till en
omfattning som är funktionell och så
likformig som möjligt mellan olika
kategorier hvsoldater. Tillgången på
dumpfickor i FM medger inte allmän
tilldelning av ekonomiska skäl. RIKSHV
kan dock komma att hantera ärendet inom
ramen för förändringsbehov vilket ger
upphov till förändringsförslag som sedan
döms av i materielavvägningsprocessen
inom HKV.
FM anser motionen besvarad.
FM ställningstagande:
En utredning ”Förplägnadsutredningen”
har genomförts. Utredningen har pekat på
behov av översyn av organisation och
materiel samt transport av kokvagn.
FM förordar att det genomförs ett
organisations- och metodförsök (OMF)
kring förplägnadstjänsten och förmåga till
att hålla en obruten kylkedja.
I denna OMF ska en utveckling av
Kokvagn 112 MT ingå.
FM anser motionen besvarad

