MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

ERS 01A

Sida 1 (2)

Insänd av
Lars Ahlgren 401:a IK

Förtydligande ang hemvärnslarm
Förslag:
Jag föreslår att man inom HV förtydligar vad för ersättning man får ut vid ett HV larm och alltså i ett
”skarpt läge”. T ex kan man uppdatera folder ”Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i

Hemvärnet” 2010-01-01 (http://nyheter.hemvarnet.se/filer/TRiSFp/FickfolderForm&Fors_2010.pdf)
Motiv:
Då det förra året höll att på att bli ett ”skarpt” läge för vårt kompani att bevaka ett
skyddsobjekt eftersom larmet hade slutat fungera, så uppkom det diskussioner om vad det är
förersättningar som gäller vid sådana tillfällen. Dessa diskussioner fortsatte med att vad får vi
ut vid ett angrepp mot Sverige? Om vi blir inkallade.
Mycket av samhällets funktioner kommer säkert att kollapsa, men i ett första läge så har
fortfarande en familj att försörja (hyra, lån, mat mm). Denna uppdaterade fickfolder vore
sedan bra att sända ut till alla berörda inom Hemvärnet. Bör också delas ut vid intro eller
rekrytering.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Bifall.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Motionärerna tar upp en för hemvärnssoldaten mycket viktig frågeställning. RHvR anser att
detta måste beskrivas i sin helhet både tydligt och entydigt.
Ett arbete pågår i dagsläget med att uppdatera HvH, där det på ett enkelt och överskådligt sätt
kommer att tydligöra hemvärnssoldatens olika ersättningar.
Rådet kommer att delta i remissarbetet.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att Tinget beslutar bifalla motionen.

Rikshemvärnstingets beslut:
Proposition om att ERS 01A-C behandlas gemensamt, bifall.
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.
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Insänd av
17. Batstabsrådet (Stab Lednplut, FLyggrp, Piplut, Grkplut)

Information kring förmåner i krig med mera
Förslag:
Central information föreslås utformas frpn Rikshvavd vilka förmåner, lön m.m. som gäller vid
Hemvärnsberedskap och -larm. Information kring exempelvis ersättningsformer, krigstida
bestämmelser för amortering på bolån (generellt), familjebidrag, dödsfallsersättning, ersättning vid
invaliditet för krigsveteraner behövs för att hemvärnssoldaten inte bara skall våga sitt liv för landets
frihet och oberoende utan också familjens trygghet

Motiv:
Statsmakterna förväntar sig att hemvärnssoldaten ska skriva avtal för att en sannolikt
livshotande uppgift och upp till 3 mån frånvaro från familj och arbete men kan/vill inte
beskriva villkoren för "anställningen"! Oacceptabelt!
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Bifall.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Motionärerna tar upp en för hemvärnssoldaten mycket viktig frågeställning. RHvR anser att
detta måste beskrivas i sin helhet både tydligt och entydigt.
Ett arbete pågår i dagsläget med att uppdatera HvH, där det på ett enkelt och överskådligt sätt
kommer att tydligöra hemvärnssoldatens olika ersättningar.
Rådet kommer att delta i remissarbetet.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att Tinget beslutar bifalla motionen.

Rikshemvärnstingets beslut:
Proposition om att ERS 01A-C behandlas gemensamt, bifall.
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.
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Insänd av
Daniel Westbom, 241. Hvinsatskompaniet

Ersättning vid Hemvärnsberedskap/Hemvärnslarm
Förslag:
Rikshemvärnsrådet skall jobba för att klargöra och informera om vilken ersättning som hemvärnssoldater erhåller vid insats i samband med Hemvärnsberedskap och Hemvärnslarm samt arbeta för att
ersättning är/blir skälig.

Motiv:
Med den oroliga omvärld vi lever i idag så börjar allt fler soldater att fundera på vad det
skulle innebära att bli insatta i samband med en hemvärnsberedskap och/eller hemvärnslarm.
En av frågorna som då dyker upp är vilken ersättning de skulle få och hur de skulle klara av
att försörja sig/familjen.
I Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän står att
4 § Vid tjänstgöring under hemvärnsberedskap får hemvärnsmän dagpenning.
6 § Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad en
totalförsvarsplik-tig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.
9 § Hemvärnsmän har rätt till befattningspenning enligt föreskrifter som Försvarsmakten
meddelar.
10 § Om det finns särskilda skäl, får Försvarsmakten föreskriva att hemvärnsmän skall få ett
särskilt arvode.
11 § Under hemvärnsberedskap betalas ett fälttraktamente som bestäms av regeringen.
Då varken arvode/fälttraktamente är specificerat så innebär det att en soldat i sämsta fall
enbart får dagpenning vilket är 90% av SGI/365 vilket för många skulle innebära en kraftig
minskad inkomst som i värsta fall kan gälla för flera månader (normerad typinsats för
skydda/bevaka).
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Bifall.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Motionärerna tar upp en för hemvärnssoldaten mycket viktig frågeställning. RHvR anser att
detta måste beskrivas i sin helhet både tydligt och entydigt.
Ett arbete pågår i dagsläget med att uppdatera HvH, där det på ett enkelt och överskådligt sätt
kommer att tydligöra hemvärnssoldatens olika ersättningar.
Rådet kommer att delta i remissarbetet.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att Tinget beslutar bifalla motionen.

Rikshemvärnstingets beslut:
Proposition om att ERS 01A-C behandlas gemensamt, bifall.
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

