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Uniform på jobbet-dagen för hemvärnssoldater.
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Det innebär att de hemvärnssoldater som har möjlighet, och
som får tillstånd av sin arbetsgivare, får bära uniformen på
sitt civila arbete. Hemvärnssoldater får även bära uniform
till och från arbetet och under annan lämplig verksamhet
den aktuella dagen. Deltagandet är frivilligt och syftet är
att synliggöra och väcka intresse för Hemvärnet.
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Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med
uppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt ge stöd till
samhället. Hemvärnet är en nationell och territoriell
basplatta för försvaret av Sverige.
UTVECKLING, ANSVAR, GEMENSKAP
Att tjänstgöra i Hemvärnet innebär personlig utveckling,
stort eget ansvar och unik gemenskap. Engagemanget
i hemvärnet bygger helt och hållet på frivillighet och
du tjänstgör 4 till 15 dagar per år vid sidan av ordinarie
arbete eller utbildning. Alla sökande genomgår en
noggrann säkerhetskontroll innan antagningen.
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VILKA KAN SÖKA?
Är du svensk medborgare och har fullgjort minst 85
dagars militär grundutbildning kan du ansöka om att bli
skyttesoldat i Hemvärnet. Saknar du militär grundutbildning kan du gå med som specialist. Du får då genomgå
en kortare militär grundutbildning på två veckor innan
din befattningsutbildning. Ungdomar mellan 15 och
20 år kan delta i Hemvärnets eller de frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet.
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