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Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Per Högdahl, BatKvm

FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
29.Hvbat
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 25 Känga M90 med stål hätta
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Packgrupper i HV borde utrustas med känga M90 med stål hätta. För att förhindra skador på fötter vid
lastning och lossning av materiel till kompanierna.

MOTIV (Utveckla förslaget)
På arbetsmiljöverkets hemsida https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/personligskyddsutrustning/ansvar-for-skyddsutrustning/ står följande: ”Arbetsgivaren ansvarar för den
personliga skyddsutrustningen. Det är arbetsgivaren som ska bekosta den personliga skyddsutrustning
som arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att den fungerar och att den
underhålls och repareras, så att den är säker att an-vända. Arbetsgivaren ska informera arbetstagaren
om vilka risker som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot innan den används första
gången. Han eller hon ska även ordna med utbildning och demonstrera hur utrustningen ska användas.
Det är viktigt att det finns information om all personlig skyddsutrustning som finns tillgänglig inom
företaget eller verksamheten, till exempel:•Hur man inför varje användningstillfälle kontrollerar att
skyddsutrustningen fungerar som den ska och att den inte har några skador som kan påverka
skyddsförmågan. •Hur man underhåller utrustningen och när det krävs underhåll. •Hur
skyddsutrustningen ska förvaras. •Hur man rengör skyddsutrustningen. •Hur man sätter på sig och tar
av sig skyddsutrustningen.

HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
HV rådet tillstyrker motionens formulering men vill också tillägga att detta är av största vikt då
personal ur hemvärnet som detta berör har betydande mindre övningstid för denna verksamhet och
dess risker till skillnad mot heltidsanställda och bör därför skyddas då risk för skador är enligt vår
bedömning betydligt större.

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
Denna fråga har tidigare behandlats av Rikshemvärnstinget 2015 som kom fram till att
behovet skulle lösas genom lokal anskaffning. Känga m/90 är i normalfallet försett med
hårdplasthätta. Försvarsmakten har, i samverkan med FMV, bedömt detta som
tillräckligt för de flesta tillfällen. Men skyddskläder, inkl. skyddsskor, är en
arbetsmiljöfråga anskaffning beslutas genom utbildningsgrupps försorg om behov finns.
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)
Mihai Saulescu
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
244. Trafikpluton
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 26A Tilldelning av ny personlig trafikpostutrustning
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tillför ny ändamålsenlig och trafiksäker personlig trafikpostutrustning
MOTIV (Utveckla förslaget)
För att säkerställa en hög arbetarskyddsnivå vid arbete på/invid vägar samt i trafik så
behövs en modern och anpassad personlig trafikpostutrustning.
Den personliga utrustning som vi idag tilldelas är inte, enligt min uppfattning, tillfyllest
och kan inte anses uppfylla de krav som man skall ställa på denna typ av utrustning. För
få reflexer och av gammal typ som inte återkastar strålkastarskenet med den lägsta
måttenhet som idag finns för reflexer som nyttjas på detta sätt. Ingen av landets fyra
trafikplutonerna har idag likformig utrustning. Myndighetsutövningen anges genom
ordet ”TRAFIKPOST” eller ”TRAFIK” på ryggen av västen. Vid kontroll med andra statliga
myndigheter så är bokstävernas storlek och placering inte på ett korrekt sätt. De
damasker och manschetter som vi tilldelats är mycket gamla och kan absolut inte
uppfylla de mest lägsta kraven för arbete i trafik.
Jag vill dessutom att en godkänd ficklampa med röd kon tilldelas som personlig
utrustning i stället för att den ingår i plutonsmaterielsatsen. Det här är en fråga om
säkerhetstänkande och att SNABBT få till denna säkerhetshöjande personliga
materielen.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Nuvarande utrustning uppfyller inte kraven för att jobba i trafik. Frågan var även uppe
2015 och bifölls
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
Behovet av ny och ändamålsenlig trafikutrustning för trafikplutonerna är väl känd och
förslag på ny materielsats är framarbetad. Enligt materielområdesansvarig (MOA) på
PROD ARME ska medel vara avsatt för att hemvärnets fyra trafikplutoner också ska
omfattas av den anskaffning som var planerad att vara genomförd till AURORA men har
fördröjts av upphandlingsregler i nuläget har uppgift att upphandla och ta fram offert
har gått till FMV men upphandlingen är inte påbörjad. Därmed är det svårt att bedöma
när detta kan tillföras förbandet.
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)
Mihai Saulescu
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
244. Trafikpluton
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 26B Tilldelning av ny materielsats
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tillför ny materielsats med ny ändamålsenlig trafikregleringsutrustning.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Den trafikmaterielsats som vi tilldelats består av en gammal trafikmaterielsats som
tillhört militärpolisen. När vi kasserat all materiel som är märkt med ”MP” så består den
av tre helt tomma lådor samt en låda innehållande: ett tiometers stålmåttband, en
tumstock samt en ficklama. Resten av materielen har kasserats och återtagits av FMLOG
eftersom den var märkt med ”MP”.
Vi har nu under fem år försökt få fram en ny sats, hållit två möten med HVK Prod och
Rikshemvärnscentrum, tillsatt två olika arbetsgrupper samt haft ett oändligt antal
möten. Resultatet och återkopplingen från dessa har tyvärr helt uteblivit.
Vi hemställer om att man SKYNDSAMT anskaffar samma trafikmaterielsats som de har
på motsvarande förband på Trängregementet.
Vi vill ha denna sats SNARAST.
Från att ha varit en materielbrist så har det nu adderats till en förtroendefråga, för
löftena vid de två senaste sammanträdena har varit minst sagt rundhänta.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Klicka här för att ange text.
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.

MOTION 2017
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Datum

Beteckning

2016-09-29

MTR 25-48

Sida 6 (50)

RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Behovet av ny och ändamålsenlig trafikutrustning för trafikplutonerna är väl känd och
förslag på ny materielsats är framarbetad. Enligt materielområdesansvarig (MOA) på
PROD ARME ska medel vara avsatt för att hemvärnets fyra trafikplutoner också ska
omfattas av den anskaffning som var planerad att vara genomförd till AURORA men har
fördröjts av upphandlingsregler i nuläget har uppgift att upphandla och ta fram offert
har gått till FMV men upphandlingen är inte påbörjad. Därmed är det svårt att bedöma
när detta kan tillföras förbandet.
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 27 komplettering av materiel till Bandvagnar av typen BV206 till HVinsatsplutoner.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Öönskar att hv-insatsplutoner tilldelas fästen till RA180 till Bandvagn av typen BV 206.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Med dessa fästen skulle vi kunna transportera RA180 i våra bandvagnar på ett
trafiksäkert sätt, utan risk för tippskador på materiel eller soldat. Med hjälp av dessa
fästen får plutonen ett bra trafiksäkert uppträdande utan att RA180 upptar ben eller
sittutrymme.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
HV rådet ser stora risker gällande skador för materiel samt personel vid transporter samt lösande av
uppgift då kommunikation måste möjliggöras men i dagsläget ej kan lastsäkras.

HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Fästen för Ra180 i bandvagn 206 är en fråga om ökad trafiksäkerhet och att mtrl inte
ska förstöras, som det gör idag då den far omkring i vagnarna. Detsamma gäller för tgbplutonerna som också saknar fäste för Ra180. Fästena saknas inom Försvarsmakten till
Bv206 för Ra180. Materiellivslängden för både Bv206 och Ra180 är begränsad. Beslut är

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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taget att inom nästa försvarsbeslutsperiod ersätta ra180-systemet, då även Hemvärnet
avses erhålla ett nytt radiosystem.
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)
Thomas Ericsson
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
361:a insatskompaniet 36 bataljon
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 28 Elverk.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Byte av samtliga elverk från bensin till diseldrivet. M2650- 361011 Elverk 1800W MT
byts till M2650-361111 Elv diesel 1800W2/T och M2650-362011 Elverk 4000W MT
byts till M2650-365021 ELV 4000W 2 D/T.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Enhetligt drivmedel på förbandet där fordonsparken i övrigt går mot dieseldrivet, detta
blir då även bättre ur brandsynpunkt. Mindre drivmedelsåtgång vid full last. Enklare vid
drivmedels ersättning och vid transport av drivmedel där större mängd går att
transportera under ADR regler med 1000 poäng.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Blekinge Hemvärnsråd anser, att motionären motiv väl belyser behovet av utbyte av
elverk.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet ser som motionären fördelen med dieseldrivna elverk, men idag
finns det inte tillräckligt med dieselelverk för att kunna göra en sådan fördelning. Ingen
ytterligare anskaffning är planerad i nuläget. Rikshemvärnsrådet förutsätter att
Försvarsmakten vid framtida upphandlingar beaktar frågan.
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 med tillägg att vid nyanskaffning bör
logistikkedjan beaktas, med avseende på enhetligt drivmedel.

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)
Carl-Henric Svensson
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
363. komp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 29 IGR
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tilldela IGR till bevakningskompanierna.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Då bevaknings kompanierna inte enbart bevakar utan även strider så finns behovet att
kommunicera även i bevakningskompanierna. Utrustning på soldatnivå bör likställas
gällande bevakningskompani och insatskompani.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Blekinge Hemvärnsråd anser, att motionären motiv väl belyser behovet av IGR i både
bevaknings- och insatskompanier.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet inser också behovet av IGR för bevakningskompanier, men nyinköp
sker i dagsläget enbart för att ersätta trasig/förlorad materiel. Ytterligare anskaffning är
planerad på sikt, men i nuläget ej tidsbestämt.
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)
Roine Kreivi
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
244. Trafikpluton
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 30 Tillförsel av ny MC-hjälm till MC-förarna
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tillför en ny framtill öppningsbar MC-hjälm till MC-förarna ingående i Trafikpluton
MOTIV (Utveckla förslaget)
Alla MC-förare i plutonen ska ha förordnande som trafikposter och ska med polismans
tecken kunna verka som trafiksoldater. Att köra med en stängd intergralhjälm är en sak,
men att som trafikpost hela tiden behöva ta av hjälmen för att kunna tala med personal
vid trafikontroller, samverkan samt ordergivning är inte optimalt ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv. Det är i nuvarande läget ett stort problem att ta av och på
hjälmen ett flertal gånger för att man dels skall kunna tala med omgivningen och dels
kunna köra motorcykeln på ett trafiksäkert sätt. Därför skall MC-förarna ingående i
Trafikpluton tilldelas framtill öppningsbara MC-hjälmar.
För att ytterligare öka trafiksäkerheten så bör man beakta och välja en MC-hjälm i gul
eller vit kulört så att föraren därmed syns bättre även i mörker/dis/dimma.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Klicka här för att ange text.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Välj ett objekt.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Det är att beslutat, av C HKV/PROD Flog, att MC-hjälm för hemvärnets mc-förare ska
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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anskaffas lokalt för verksamhetsmedel. Anskaffning bör då ske efter lokala
förhållanden.
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)
Örlkn Torben Holmberg
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
373 Hemvärnsbåtkompaniet
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 31 Tillförsel av reservdelar till Hemvärnsbåtkompanierna.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att Hemvärnsbåtkompanierna får tillgång till reservdelar för A II underhåll
MOTIV (Utveckla förslaget)
Hvbåtkomp har enl KFS 14 en repgrupp med fyra man och ett tekniskt befäl i
kompstaben. Det som saknas är tillgång till reservdelar. 50 % av övningstiden ligger
efter fredag klockan 16 och fram till söndag eftermiddag. Tillgång till de reservdelar som
repgruppen har kompetens att byta skulle ge följande fördelar:
1. Tillgängligheten till båtarna ökar då en havererad båt kan komma i tjänst efter timmar
i stället för efter dagar.
2.Repgruppen vidmakthåller eller ökar sin kompetens.
3. Medel för underhåll används effektivare.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Blekinge Hemvärnsråd anser, att motionären motiv väl belyser behovet av reservdelar
samt att motionärens motivbeskrivning är klart relevant. Motionären pekar dessutom
på ett problem angående de förhållanden som råder när Hemvärnet övar och som borde
leda till att motionen också hanteras och delvis löses på lokal nivå, eftersom övningarna
hålles till del när verkstäder och förråd håller stängt.
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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RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet inser värdet av att reparationsgruppen har reservdelar.
Hemvärnsbataljon med marina uppgifter ställer särskilda krav på reservdelsförsörjning
och reparationsresurser. I båtkompaniet finns redan en rep.grupp organiserad, dock
utan reservdelsmateriel. HKV/RIKSHV har påbörjat undersökning om möjligheterna att
tilldela en container med vissa reservdelar och förbrukningsartiklar till varje
båtkompani. Containern skulle kunna transporteras ombord på bataljonens befintliga
Trossbåt 600 eller på lastbil.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt 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)
Ulrick Rodin
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
373 HvBåtKompani
MOTIONSKATEGORI
Material
RUBRIK
MTR 32 Införskaffande av kompaniledningsfordon för Hemvärnets Båtkompanier
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tillföra kompaniledningsfordon för Hemvärnets Båtkompanier.

MOTIV (Utveckla förslaget)
Enligt KFS14 ska ett Hemvärnets Båtkompani kunna omgruppera upp till 250nm.
Båtkompaniets stab/tross och båtplutoner färdas på land och sjö med olika hastigheter
vilket gör att de under omgrupperingen kan spridas ut över ett stort geografiskt område.
Brist på ändamålsenlig utrustning gör att stab/tross och båtplutoner inte har någon
möjlighet att kontakta varandra innan de anländer till den nya grupperingsplatsen.
Vilket kan äventyra säkerheten för framförallt båtplutonerna som blir tvungna att själva
lösa uppkomna behov under omgrupperingsmarschen, vilka egentligen är ett kompani
uppgift.
Med ett ledningsfordon anpassat till Hemvärnets Båtkompaniers ledningsbehov ges
möjligheten att snabbt kunna upprätta sambandsplatser där man kan hålla kontakt med
kompaniets olika delar under omgrupperingen. På grupperingsplatsen kan
ledningsfordonet användas i kompaniets ordinarie sambandsnät för att maximera
användandet av tilldelad sambandsmateriel.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Blekinge Hemvärnsråd anser, att motionären motiv väl belyser behovet av
ledningsfordon i kompaniet.
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
Försvarsmakten arbetar för närvarande med att försöka omdisponera befintliga Ratgb311b till
hemvärnsbataljon med marina uppgifter (en till varje). Detta fordon var från början anskaffat
för KA-bataljon vilket innebär att de skulle kunna vara lämpade för Hv-bataljon med marina
uppgifter.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt 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)
Mats Holmer
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
374
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 33 Paradkänga.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Samtliga hemvärnsmusiker utrustas med Paradkänga.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Det är mer och mer vanligt att hemvärnsmusikkårerna uppträder i uniform M/90. Kängorna
till M/90 är svåra att uppträda och paradera i. Även till uniform m/87, som används vid
exempelvis högvakt, behöver musikerna ett par bra och stabila paradkängor som stabiliserar
foten och gör att risken för fotskador minimeras. Dagens hemvärnsmusiker använder de skor
de får ut på respektive förråd. Dessa skor är inte gjorda för parad och detta medför att
koncentrationsförmågan många gånger flyttas från parad och musiken till var man sätter sina
fötter. Det är inget fel på musikernas puts men den typ av skodon man använder idag är
odugliga och stundtals farliga att marschera i.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Blekinge Hemvärnsråd anser, att motionären motiv väl belyser behovet av paradkänga.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Framträdanden i statsceremoniell verksamhet är en av Hemvärnsmusikens
huvuduppgifter. Det är viktigt att musikkårernas framträdanden präglas av god kvalitet
och hög precision i paradsammanhang. Därför är det av stor vikt att musikkårernas
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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utrustning är av god kvalitet. Rikshemvärnsrådet instämmer med motionären och ser
värdet av paradkängor vid paradframträdanden.
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)
Denni Malkki
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
422. HvInsKomp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 34 Fasta läskstänger med rengöringssats för patronläge
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att införskaffa fasta läskstänger med tillbehör i tillräckligt antal.
MOTIV (Utveckla förslaget)
En del AK 4 B har fått skrotas under året pga. rost i patronläget detta beror nog delvis på
bristande underhåll. En förklaring till detta kan vara att det är mycket svårt att komma
åt patronläget för rengöring. Jag har vid ett tillfälle fått låna en Patronlägesviskare
(M6411-305010) med en vinklad kopparbrotsch som fungerade utmärkt och kapade
rengöringstiden med säkert minst en timma. Applicerat på ett helt kompani så finns det
mycket tid att spara och kunna bibehålla driftsäkra vapen.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnsrådet tycker att förslagsställaren har rätt och beslutar att tillstyrka motionen
och skickar den vidare till Rikshemvärnsrådet. Bataljonerna har tilldelats ”Vapenvård
pluton/S” M8730-310210 som innehåller 3 st patronlägesviskare. Hemvärnsrådet anser
att detta är ett för litet.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet har undersökt om efterfrågad vårdutrustning finns. Utrustning finns
inte kvar i systemet. För att undvika ovanstående problem krävs att vapnet vårdas 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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sköts enligt vårdanvisningarna i Försvarsmakten Manual Automatkarbin 4B, punkten 9
Förebyggande underhåll, enligt punkten 9.1, sidan 71-72. Utöver de allmänna
bestämmelser för vård av vapen som finns i SoldR Mtrl Vapen förebyggande underhåll
(FUh) samt i Vintersoldat gäller följande:”För att rengöra används Rengöringsolja CLP.
För insmörjning används i första hand Insmörjningsolja SMX (om vapnet skall förvaras
under längre tid) eller Rengöringsolja CLP (under användning).”
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)
John Malkki
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
42. Hv bat
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 35 Hjärtstartare
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Utrusta förband med hjärtstartare
MOTIV (Utveckla förslaget)
Då vi genomför verksamhet där vi ibland förutsätts hålla ett högt tempo och alla soldater
är idag inte vältränade och kan då utföra tjänstgöring på gränsen mot vad man tål, vi har
också en kategori som betecknas som äldre, samtidigt så kan vem som helst råka ut för
ett hjärtstillestånd. Vi har som jag uppfattar det tilldelats hjärtstartare från
rikshemvärnsrådet men det är ingen som sett till några trotts efterforskningar och det
skulle ju inte vara fel om det fanns flera inom varje förband. Ett problem kan vara att
hjärtstartaren inte är på rätt ställe när det händer men samtidigt så ju fler vi har desto
större är chansen att det finns en tillhands när det väl behövs.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnsrådet tycker att förslagsställaren har rätt och beslutar att tillstyrka motionen
och skickar den vidare till Rikshemvärnsrådet.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Detta är en angelägen fråga som tidigare varit uppe som motion vid ting 2013. Trots
avslaget vid ting 2013 så startade Rikshemvärnsrådet ett insamlingsarbete för att få
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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medel för inköp av hjärtstartare. Ett antal hjärtstartare inköptes. Därefter kom beslut
från HKV att C OrgE ansvarar för att bland annat hemvärnsbataljonernas
fredsstabsplatser utrustas med hjärtstartare.
RIKSHEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Besvarad
RIKSHEMVÄRNSTINGETS BESLUT
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad med tillägg att den lokala anskaffningen ska
vara till varje sjv-grupp i stället för vid fredsstabsplatser.

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 36 Vattenförvaringen hos undgrupperna bör utredas
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att vattenförvaringen i fält för undgrupperna vid HvUndkompanierna utreds för att
finna en effektivare lösning
MOTIV (Utveckla förslaget)
Undgrupperna har i uppgift att utföra fast och rörlig spaning. Oftast så utförs den
förstnämnda varianten från en plats som ligger avskild från förbandet i övrigt samt långt
från närmsta depå eller avlämningsplats för förnödenheter. I dagsläget så har
undgruppen tilldelats 1 st vattendunk 25 liter. Denna lösning är ej optimal av en rad
skäl. För det första så är dunken mycket tung och otymplig att bära, i synnerhet då
undgruppen redan har mycket mtrl att ta med sig till sin grupperingsplats. Detta kräver
att man måste göra flera vändor redan första dygnet om man ska få med sig all
erforderlig mtrl vilket såklart ökar risken för upptäckt. För det andra så är det mindre
klokt att ha hela vattenreserven samlad på detta sätt. Risken är att om vattendunken
exempelvis förloras, skadas så att den springer läck eller kontamineras på något sätt så
blir gruppen vid ett enda tillfälle helt utan vattenreserv. För det tredje så är dunken
utformad så att den tar relativt mycket utrymme i anspråk, oavsett om den är fylld eller
tömd (svår att till exempel få ned i en stridssäck). Dessa problem har uppmärksammats i
samband med förbandets övningar. Därför föreslås att undgruppernas vattenförvaring
utreds så att den kan lösas på ett effektivare sätt. Ett exempel skulle kunna vara
tilldelande av ett antal vattensäckar per grupp så att vattenreserven kan delas upp och
bli mindre sårbar.

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
Klicka här för att ange text.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet inser problemet. De 25-liters vattensäckar som tidigare användes av
Försvarsmakten är avvecklade på grund av att de hygieniska kraven inte uppfylldes. I
nuläget finns ingen materiel i Försvarsmakten som ersätter de gamla vattensäckarna. En
utredning av alternativa lösningar kan komma fram till en fullgod ersättning för
vattensäckarna, men fram till dess tillhandahåller Försvarsmakten 25-liters dunkar.
Rikshemvärnsrådet förutsätter att frågan behandlas i ordinarie förbandsutveckling.
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)
Mikael Jenås
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
423:e HV Bev Komp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 37 Spineboard
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tillför spineboard till hemvärnet.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Genom att tillföra spineboard till Hv Sjv-grupperna så att man med enkla medel kan förbättra
arbetsmiljön och patientsäkerheten vid ett omhändertagande av patient. Idag används
pappskenesats och det är inte en fullgod utrustning.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Finns materielen inom organisationen så bör den tillföras för att förbättra arbetsmiljön
och patientsäkerheten. Hemvärnsrådet tycker att förslagsställaren har rätt och beslutar
att tillstyrka motionen och skickar den vidare till Rikshemvärnsrådet.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Spineboard är ett hjälpmedel som bidrar till ett adekvat medicinskt omhändertagande
inom ramen för Role 0-1 (kompaninivå) och som idag inte är behovssatta för
hemvärnsförband. Försvarsmakten ser emellertid över samtliga krigsförbands behov av
sjukvårdsmateriel och därmed också eventuella inköpsbehov för Hemvärnet.
Rikshemvärnsrådet bevakar ärendet.

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)
Alf Löf
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
421. komp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 38 Mekanikeroverall/skyddsoverall
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att förbandens samtliga fordonsförare oavsett fordonsslag tilldelas mekanikeroverall
(eller motsvarande).
MOTIV (Utveckla förslaget)
Då fordonsförarna oavsett fordonstyp vårdar sina fordon sliter detta mycket på deras
fältuniformer, bland annat med oljefläckar, trasiga persedlar och i övrigt högt slitage, så
skulle en tilldelad motoroverall vara ypperligt. En mekanikeroverall tål slitaget, har inte
attiraljer som kan gå sönder på samma sätt som fältuniform och är dessutom billigare
att ersätta då den måste bytas ut.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnsrådet tycker att förslagsställaren har rätt och beslutar att tillstyrka motionen
och skickar den vidare till Rikshemvärnsrådet. Vid Rikshemvärnsting 2015 var frågan
uppe i motion M-21 som då avslogs med motivering att motoroverall finns på
utrustningskort 2014. I samverkan med EBG Teknisk chef har framkommit att något
utrustningskort för fordonsförare inte finns fastställt. Samma person hänvisar till
Rikshemvärnsavdelningen för vidare behandling. I nuläget är det C OrgE som måste
godkänna förekommande avvikelser från utrustningskort 2014. Rikshemvärnsrådet
uppmuntras att driva frågan om uppdaterade utrustningskort 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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RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
I hemvärnskompaniernas utrustningslistor ingår det en sats med overaller att låna vid
nedsmutsande arbeten. Behövs ytterligare skyddskläder bör detta hanteras av chef
organisationsenhet eller av utbildningsgrupp.
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)
Daniel Sandelin
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
424:e CBRN Pluton
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 39 Vindmätare
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Motion angående att CBRN-plutonerna bör tilldelas vindmätare (för mätning av
riktning/styrka på vind)
MOTIV (Utveckla förslaget)
För att kunna genomföra verksamheten i en CBRN-pluton, oavsett om det gäller
rekognoseringsuppdrag eller sanering av personal/fordon krävs någon form av instrument för
att mäta vindens riktning och styrka. Detta är viktigt för planering av den egna verksamheten,
vid kartläggning och till exempel vid inrapportering av indikeringsresultat till närmaste chef.
Vi yrkar att någon form av enkel och robust vindmätare införskaffas till CBRN-plutonerna.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnsrådet tycker att förslagsställaren har rätt och beslutar att tillstyrka motionen
och skickar den vidare till Rikshemvärnsrådet.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Enligt fastställda målsättningsdokument skall CBRN-pluton, bland annat, kunna
minimera effekterna av en CBRN-händelse genom i första hand tidig varning. En
förutsättning för att kunna göra detta är att plutonen kan prognostisera spridning av
effekterna av en CBRN-händelse till den chef man är underställd och till förband 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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riskerar att bli berörda av händelsen. För detta ändamål är en vindmätare ett bra
hjälpmedel.
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)
Ronald Blomgren
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
433 Carlsten Marina HV kompani/ 43 Marina Skärgårdsbataljon
MOTIONSKATEGORI
Organisation
RUBRIK
MTR 40 Plutoner med 8cm GRK till de marina Hemvärns Bataljonerna
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
En granatkastarpluton om 3 pjäser 8 cm grk sätts upp till varje marin HV bataljon. Alltså
en gkplut till varje marin bataljon.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Försöken med GRK till Hemvärnet har fallit väl ut, Plutoner med 12cm GRK hartilldelats
Hemvärnet, dessa kan tyvärr inte verka i miljön där de marina Bataljonerna verkar. 8cm
GRK är anpassat för Amfibieförbanden vilket gör det möjligt att transportera dem i
STRB90 ut till de öar där förbanden verkar. Det skulle skapa en ökad eldkraft och
underlätta det egna understödet. Det handlar om 3 plutoner som skulle öka tröskel
effekten för de marina Bataljonerna.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnsrådet tycker att förslagsställaren har rätt och beslutar att tillstyrka motionen
och skickar den vidare till Rikshemvärnsrådet. 8 cm grk anses kunna göra nytta i alla
hemvärnsbataljoner och materielen finns tillgänglig.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Kompetens- och certifieringskrav på övningsledning och säkerhetspersonal, samt för eoch pjäsgrupper förutsätter skjutning på skjutfält tillsammans med grk-pluton, med en
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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relativt stor aminsats årligen för vidmakthållande. Vidare krävs e-tjänstkompetens
bland officerarna på utbildningsgrupperna. Hemvärnsförband, som kan tänkas behöva
leda indirekt eld eller fungera som eldobservatörer, kan ges kompletterande utbildning
på särskild order. Om beslut fattas om att flera hemvärnsbataljoner/insatskompanier
organiseras med 8 cm grk måste hela systemet från pjäsgrupper till e-grupper ses över.
8cm grk till hemvärnsförband med marina uppgifter kan vara en långsiktig inriktning
och det kan komma att behöva göras en särskild behovsanalys.
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)
Mikael Jenås
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
423. HvBevKomp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 41 Tilldelning av väska avsedd för sjv.mtrl till samtliga hemvärnssoldater
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att tilldela varje enskild soldat en väska för sjukvårdsmateriel.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Numera är enskild soldat tilldelad Tournique med tryckförband plus quikklot-förband,
detta får ej plats i M 90 H-benficka som är tänkt. Mitt förslag är då att varje soldat får en
personlig sjukvårdsväska tilldelad. Det finns en sådan framtagen med M-nummer men
denna är inte tilldelad hemvärnet. Vi förordar att denna eller motsvarande tillförs
samtliga hemvärnssoldater.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnsrådet tycker att förslagsställaren har rätt och beslutar att tillstyrka motionen
och skickar den vidare till Rikshemvärnsrådet. Möjligheten att medföra personlig
sjukvårdsmateriel är en viktig arbetsmiljöfråga.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Under våren 2017 genomfördes ett arbete tillsammans med FMV och MSS med målet att
få ner antalet artiklar och volymen i den personliga utrustningen. Att tillföra en ny
artikel bör noggrant övervägas och ställas mot andra behov. Torniquen får plats i
benfickan men brukar bäras synligt på stridsvästen eller bäras i magasinsficka. Bärandet
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 ej centralt reglerat. Den typ av första förband som delats ut under de senaste åren har
visat sig nöta hål på fältbyxorna och ska efterhand bytas ut mot ett första förband som
mer liknar det gamla platta som fick plats i benfickan. Det pågår ett arbete inom
Försvarsmakten för att Hemvärnet ska tilldelas detta nyanskaffade första förband tidigt.
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.

MOTION 2017
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Datum

Beteckning

2016-09-29

MTR 25-48

Sida 37 (50)

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017
MOTIONÄR (Förslagställarens namn)
Torbjörn Wemmenhög (tel. 0731 80 89 13)
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
234. SveaHvUndkomp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 42 Digialkamera kompatibel med O-platskikare
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att undgrupperna tilldelas anpassat kamerasystem som är kompatibelt med Oplatskikare.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Denna motion är att betrakta som komplement till motionen om O-platskikare, författad
av samme motionär. Undgrupperna har till uppgift att utföra fast och rörlig spaning. I
nuläget utgörs den insamlade informationen av text (7S-rapporter/motsv.) och bild. Det
sistnämnda är i nuläget handritade skisser över objektet och dess omgivningar. Kvalitén
på detta bildmaterial är minst sagt varierande men aldrig så bra som de bilder som kan
tas med en digitalkamera. Även 7S-rapporternas objektivitet förbättras avsevärt om det
kan bifogas fotografier. Det finns i dagläget optik i form av O-platskikare som är
kompatibel med olika kamerasystem. Om undgrupperna tilldelas sådan
kamerautrustning så skulle det insamlade materialet nå helt nya nivåer av kvalité och
värde för mottagaren. Flertalet studier har påvisat människans bristfällighet när det
kommer till att memorera detaljer i efterhand. För beställaren av underrättelserna kan
även små detaljer vara av största värde, detaljer som den enskilde undsoldaten kan ha
mycket svårt att lägga märke till eller memorera. Tillgången till ett kamerasystem
utesluter denna svaghet och ökar effektiviteten i utförandet av uppgiften markant.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Klicka här för att ange text.

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
För att fullt ut kunna nyttja möjligheterna med en digitalkamera kompatibel med Oplatskikare bör det också tillföras en möjlighet att överföra bilderna digitalt till
mottagaren av spaningsresultatet, vilket idag saknas för hemvärnets del. Ett alternativ
är att överföra bildunderlaget på USB-minne (motsv) med ordonnans, vilket riskerar att
göra resultatet till historia. Ett annat alternativ är att, i efterhand, granska bilderna och
därefter rapportera vilket också medför en fördröjning av resultatet och dessutom
kräver en dator. Nuvarande målsättning för förbandet ställer krav på en
rapportsammanfattning var 6:e timme, och att motståndarens läge skall kunna
rapporteras till högre chefs underrättelseledning i nära realtid. Ingenting i nuvarande
målsättning ställer krav på digital bildförmåga.
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 Markus Gulin
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
452. Insatskomp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 43 Pv-Förmåga
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att Rikshemvärnstinget initierar en utredning angående frågan om hemvärnets pv-förmåga
och hur denna bäst kan utvecklas.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Hemvärnet består idag av nästan hälften av landets militära styrkor, med uppgifter som skall
lösas omedelbart, inte efter en längre mobilisering. Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt
att förbandens pv-förmåga är så låg. Hemvärnsförbandens Pv-förmåga består i minor,
granatgevär m/48, Pansarskott m/86 samt på sikt förhoppningsvis STRIX via grk-förband. Detta
är inga dåliga vapensystem, men de direktverkande systemen är gamla och ger idag inte den
verkan mot moderna stridsfordon och stridsvagnar som förbanden är i behov av. En uppdatering
av pv-system efterfrågas. Granatgevär m/48 är fortfarande ett bra vapen, som tillverkaren har
fortsatt att utveckla. Den ammunition som används, främst för att verka mot hårda mål är idag
gammal och kan inte förväntas ge effekt på dagens pansarfordon och stridsvagnar. Det finns idag
ammunition till granatgeväret som löser dessa problem, färdigutvecklad dessutom. Inom övriga
stridskrafter löser man detta med andra typer av vapensystem, så som egna stridsvagnar,
bomber, attackrobot och pv-robot Därför föreslås att Rikshemvärnstinget initierar en utredning
angående frågan om förbandens pv-förmåga samt vilka system som bäst höjer denna förmåga.

HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Hemvärnsrådet samtycker med motionären att en utredning bör initieras.
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.

MOTION 2017
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Datum

Beteckning

2016-09-29

MTR 25-48

Sida 40 (50)

RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Försvarsmakten föreslår att ärendet drivs vidare och att krav och behov övervägs i FMP
(Försvarsmaktsplaneringen). Behov, kostnader samt utbildningstid och
vidmakthållande tid för ett eventuellt nytt eller moderniserat Pv-vapen till Hemvärnet
behöver analyseras. Det är inte ett Hemvärnsunikt problem, studier och
teknikutveckling samt taktik och stridsteknik utveckling behöver adresseras i frågan.
Detta kommer att vägas av ekonomiskt mot andra behov som ligger i olika
införandeplaner och skeden som styrs av den ekonomiska ramen som Försvarsmakten
och Hemvärnet har tom 2027. Vidare bör uppgifter ses över om Hemvärnet skall ha
förmågan att strida mot fordon, vilket inte är definierat tydligt idag. Utöver ovan kräver
motionen utökad utbildningstid för soldater som ska hantera det nya eller modifierade
Pv-vapnet, inför 2019 föreslås ett optimeringsförslag på uppdatering eller förnyelse av
Pv funktionen inom Hemvärnet.
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)
Torbjörn Wemmenhög (tel. 0731 80 89 13)
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
234. SveaHvUndkomp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 44 O-platskikare
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att undgrupperna vid HvUndkompanierna utrustas med O-platskikare
MOTIV (Utveckla förslaget)
Undgrupperna i HvUndkompanierna har till huvuduppgift att utföra fast och rörlig
spaning. I dagsläget saknas optik i form av O-platskikare för spaning på längre avstånd.
Betydelsen av tillgång till sådan mtrl för ett underrättelseförband kan ej överdrivas. I
dagsläget är undgrupperna endast utrustade med ordinarie fältkikare vilken ej möter de
behov som finns för att kunna lösa uppgiften med gott resultat. Detta har påvisats under
flertalet övningar. Undgrupperna behöver ha optik som är monterad på stativ och som
kan erbjuda en kraftig förstoring av spaningsobjektet. Tillgång till sådan optik skulle öka
kvalitén på de inhämtade uppgifterna avsevärt.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Klicka här för att ange text.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Kraven på detaljupplösning i spaningsrapporterna torde variera beroende på vilka krav
uppgiftställaren (C Militärregion) har. Det är osäkert om alla Hv-underrättelsegrupper
har behov av att kunna bedriva spaning på sådana avstånd att oplatskikare behövs för
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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att lösa uppgiften. För att fullt kunna utnyttja en oplatskikares möjligheter krävs också
utbildning i handhavande och identifiering. Att kvalitén på del av rapporterna skulle öka
är otvetydigt och en oplatskikare medger också att antalet möjliga grupperingsplatser
ökar, vilket påverkar gruppernas förmåga att undgå upptäckt. Det finns dock inget krav i
utgivna målsättningsdokument för Hemvärnets underrättelsekompanier som stödjer
motionen.
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)
Fk Markus Gulin
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
452. Insatskomp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 45 Trossfordon
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Att det på plutons nivå införs ett logistikfordon i syfte att underlätta förbandets rörlighet och
effektivitet på FAP, vid arbete på förläggningsplats samt med förmåga att konverteras till ambulans.

MOTIV (Utveckla förslaget)
Hemvärnsförbandens nya fordonssystem, PB 8, är i sig otillräcklig för att användas i krigsläge. Utöver
problem med skydd och bestyckning är dess lastkapacitet ett stort problem redan i fred. Man har idag
löst detta med öppna släp och presenningar. Denna lösning är undermålig, försvårar förandet av
fordonen samt skapar oreda och otillgänglighet av utrustningen på släpen. Jag föreslår därför att man
inför ett ytterligare fordon på varje hjulfordonsburen pluton. Detta fordon är speciellt utrustat för att
medta plutonens mtrl vad avser förläggnings mtrl, ammunition samt övrig plutons mtrl. Dessutom bör
fällsäten och särskilda hållare installeras så att fordonet kan utnyttjas som ambulans vid behov.
Fordonet kan vara en PB 8 med tomt mellan- och bakutrymme och möjlighet att bygga temporära
hyllor motsvarande vad som finns i lastutrymmet på TGB 221A.

HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Tillstyrkes
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Försvarsmakten anser, efter genomförd studie, utveckling och försöksarbete, att PB8
med släp väl fyller de behov som hemvärnsförbanden har. Försvarsmaktens totala
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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fordonspark är i dagsläget underdimensionerad för krigsförbandens behov. HKV
arbetar kontinuerligt för att inom budget- och materiel-försörjningsprocesserna få till
fler fordon för samtliga förband, hemvärnsförbanden ej undantagna. Ekonomiska medel
för att införskaffa fler fordon har saknats. I år har dock Försvarsmakten fått tilldelade
extra medel från regeringen för anskaffning av fordon till hemvärnsförbanden, vilket
innebär anskaffning av ytterligare PB 8:or till de hemvärnsförband som tidigare inte fått
några tilldelade. Trots denna extra tilldelning kommer det att saknas PB 8:or vid vissa
hemvärnsförband. Rikshemvärnschefen ser det som mycket angeläget att det tillförs ett
dedikerat sjuktransportfordon, ej trossfordon, till hemvärnsförbanden.
Rikshemvärnsavdelningen arbetar med frågan inom ramen för processen avseende
förändringsbehov för krigsförbanden.
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 46 Extra bärsäck
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Tilldelning av extra bärsäck till hemvärnet
MOTIV (Utveckla förslaget)
I dagsläget har vi bara en bärsäck och det är omöjligt att få med sig all den utrustning
som vi i 17 bat har på våra packlistor. Om vi hade en extra så packar man väska 1 enligt
vad man behöver i trosspackningen och väska 2 sådan materiel man inte är i direkt
behov av men som skall medföras vid en insats eller övning.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Motion med samma lydelse var uppe och fick bifall 2015, vad har hänt sedan dess?
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet är medvetet om att motionen antogs på förra tinget, men ströks av
Försvarsmakten på grund av kostnadsskäl. Försvarsmakten strävar nu efter att minska
mängden personlig utrustning för hemvärnssoldaten till en omfattning som är
funktionell och så likformig som möjligt mellan alla kategorier av hemvärnssoldater. Ett
sådant arbete pågår nu inom Försvarsmakten.
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.

MOTION 2017
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Datum

Beteckning

2016-09-29

MTR 25-48

Sida 46 (50)

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)
Kristian Einarsen
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
452
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 47 Kommunikationsmedel
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Radio eller annan kommunikations utrustning
MOTIV (Utveckla förslaget)
Kommunikationsmedel inom tross gruppen. Vi skulle behöva någon typ av
kommunikationsmöjlighet mellan tross gruppen och staben, samt internt mellan bilarna.
Jag som gruppchef vill ha möjlighet att kommunicera med mina soldater som är ute och
åker. Anledningen är att jag vill ha möjlighet att veta var de är och att de ska ha
möjlighet att rapportera till mig om det händer något. Vi har haft ett tillbud där en lastbil
gick av vägen. Vi hade så problem med kommunikationen p.g.a. av att det mobila nätet
inte fungerade som det skulle. Jag ser detta som en ren säkerhets åtgärd. Det finns även
andra fördelar så som att jag kan dirigera om bilarna om vi skulle behöva komplettera
något eller om vi måste omdirigera dem p.g.a. av hinder på vägen.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Föreslår att Rikshvtinget initierar en sambandsutredning som kommer med förslag hur
kommunikationen kan förbättras vid hvbataljonerna.
HEMVÄRNSRÅDS BESLUT
Bifall
RIKSHEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Rikshemvärnsrådet håller med motionären om behov av ett väl fungerande 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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samband. Inom ramen för arbetet med förändringsbehov har frågan om taktiskt
samband för Hemvärnet lyfts. Ra 180-systemet kommer på sikt att fasas ut och under
nästa försvarsbeslutsperiod ersättas med ett nytt radiosystem för Hemvärnet, i samband
med detta görs även en bedömning av förbandens taktiska behov. Beslut i frågan är taget,
men det saknas i nuläget en detaljerad tidsplan.
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)
Adam Narel (070-782 52 31)
FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp)
234. SveaHvUndkomp
MOTIONSKATEGORI
Materiel
RUBRIK
MTR 48 Ej anpassad klädsel orsakar arbetsmiljöproblem.
FÖRSLAG (Beskriv kortfattat)
Flygbesättningars Flygstidsuniform (M90HKP) kompletteras med exempelvis
Flygoverall.
MOTIV (Utveckla förslaget)
Flygbesättningar inom HV har idag tilldelad flygstridsdräkt i form av M90 HKP. Denna är
väl anpassad för att användas under kall väderlek, särskilt fjällterräng, men är inte
anpassad för flygning under varma förhållanden. Flygbesättningar måste därför ofta
välja mellan ökad risk för överhettning/vätskebrist respektive ökad risk för skada vid en
eventuell brand (arbetsmiljöaspekt). Det senare då ytterplagg ökar risken för
överhettning så pass att den inte bärs. Flygoverall är däremot mycket tunnare, luftigare,
brandskyddande och täcker hela kroppen utan att bli ”för varm”. Utöver detta är den
även än bättre anpassad för flygtjänst jmf M90HKP. Det ger effektivare flygtjänst i och
med anpassade funktioner som bland annat gör att förberedelse inför flygning vid
flygplan kan kortas ned och arbete i förarkabin underlättas.
HEMVÄRNSRÅDS YTTRANDE
Klicka här för att ange text.
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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Försvarsmakten/hkp använder sig sparsamt av flygoverall. Norrlandsbaserade hkp
flyger oftast i 90H, sjöoperativ hkp flyger oftast i isolerdräkt utom möjligen under den
allra varmaste sommarmånaden. Vid tjänstgöring som i sin dagliga gärning skapar
kontakt med markförband så flyger hkp-personal oftast i 90H och inte i flygoverall. I
Försvarsmakten (FM) och FMV gemensamma arbete med att ordna i personliga
utrustningslistor har det skapats en lista för flygförare där de tilldelas Fältuniform 90H
samt viss säkerhetsmateriel för att uppfylla Transportstyrelsens krav. När detta blir
klart kommer det att tidigast implementeras i IO19. Eftersom FFK flyger under
Transportstyrelsens regelverk, och inte Reglemente Militär Luftfart (RML), har FM inget
annat ansvar än att tilldela klädsel efter Transportstyrelsens krav. FFK uppfattning är att
90H är adekvat för Hv-flygets behov. Rikshemvärnsrådet delar denna uppfattning.
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.

