MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 01A

Sida 1 (2)

Insänd av
241. Hvinsatskompaniet

Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal
Förslag:
Att Rikshemvärnstinget beslutar att Rikshemvärnsrådet ska uppvakta Försvarsmakten i syfte
att så snart som möjligt få till en tilldelning av moderna kroppsskydd med hög skyddsklass till
samtliga hemvärnssoldater. Företrädesvis samma skydd som övriga soldater inom Försvarsmakten har.
Motiv:
Kroppsskydd m/90, som idag tilldelas hemvärnssoldater, är föråldrat och saknar förmåga att
skydda mot finkalibrig eld. Många förband har en liten tilldelning kroppsskydd m/94 med
skyddsplattor som kan lånas ut till exempelvis soldater i posttjänst. Tilldelningen av dessa,
ganska gamla och slitna kroppsskydd, är liten.
Vi är av uppfattningen att Försvarsmakten har samma arbetsmiljöansvar för hemvärnets
personal under utbildning och under insats som man har för sin övriga personal. I de miljöer
som Hemvärnet kan komma att sättas in vid insats kommer det, per definition, finnas en
hotbild som inkluderar våld. Det finns även en latent risk för olyckor av olika slag, inklusive
vapenolyckor. Därför utrustas i dagsläget hemvärnssoldaten bland annat med skjutvapen,
hjälm, skyddsmask, aktiva hörselkåpor och knäskydd. Men alltså inget modernt kroppsskydd.
Det finns, enligt oss, inget skäl till att Försvarsmakten ska utrusta vissa soldater med moderna
kroppsskydd och andra inte endast baserat på vilken del av Försvarsmakten soldaten är
organiserad under.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Bifall
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet uppfattar liksom motionsställaren att det personliga skyddet för enskild
soldat är viktigt och en absolut skyldighet för Försvarsmakten att förse våra Hemvärnssoldater
med. Detta för att det personliga skyddet ska vara det bästa tänkbara och att kunna uppnå en
stridsmoral och förmåga att lösa sin stridsuppgift på ett bra sätt. Rådet förhåller sig därför
positiv till motionen så att kroppskyddet anpassas till det uppgiften kräver. Försvarsmakten
har utarbetat ett förändringsförslag för avvägning i Högkvarteret. Förändringsförslaget
innebär en begäran om en stor andel kroppsskydd 12 som är det modernaste FM kan prestera
för närvarande.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Att Tinget beslutar bifalla motionen

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

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 01B

Sida 1 (1)

Insänd av
David Matsson, 241. Hvinsatskompaniet

Beredskapsförvara kroppsskydd
Förslag:
Med höstens ubåtsjakt i färskt minne vore det rimligt att i beredskapssyfte förbereda tillfällig
tilldelning av modernt kroppskydd (ej Kroppskydd 90) till de hemvärnsförband som kan
tänkas utföra skarp tjänstgöring i insatsområdet.
Motiv:
-Ökad överlevnadschans vid stridskontakt
-Moralhöjande i kritiskt läge
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Bifall
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet uppfattar, liksom motionsställaren, att det personliga skyddet för enskild
soldat är viktigt och en skyldighet för FM att förse våra Hemvärnssoldater med. Detta för att
det personliga skyddet ska vara det bästa tänkbara och för att uppnå en hög stridsmoral och
förmåga att lösa sin stridsuppgift. Rådet är därför positiv till motionen så att kroppskyddet
anpassas till vad uppgiften kräver. Försvars-makten har utarbetat ett förändringsförslag för
avvägning i HKV. Förändringsförslaget innebär en begäran om en stor andel kroppsskydd 12
som är det modernaste FM kan prestera för närvarande.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Att Tinget beslutar bifalla motionen.
Rikshemvärnstingets beslut:
Proposition att MTR 01A-C behandlas gemensamt, bifall.
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 01C

Sida 1 (1)

Insänd av
Per Ströberg

Beredskapsförvara kroppsskydd
Förslag:
Verkställ utdelning av kroppsskydd mot finkalibrig ammunition enligt KFS 14, HKV 01
630:69333 enligt datum 2011-12-16.
Motiv:
Krav på skyddsfunktion
I fastställd KFS framgår att vi skall ha kroppsskydd med skydd mot finkalibrig eld, detta har
ännu inte tillförts! Det enda skyddet soldaten har ute är det mot splitter (kroppsskydd 90).
Avsaknaden av skydd mot finkalibrig eld innebär en begränsning i möjlighet att verka som
tänkt. För att uppfylla KFS måste skydd tillföras!
Personalen i plutonerna ska vara utrustade med kroppsskydd för skydd mot splitter och en
grupp i plutonen ska ha skydd mot finkalibrig ammunition enligt KFS 14. I dag medför den
uteblivna tilldelningen en begränsning att verka i stridsmiljöer.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Bleking Hemvärnsråd tillstyrker motionen, då den påtalar en brist enligt tidigare beslut.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet uppfattar, liksom motionsställaren, att det personliga skyddet för enskild
soldat är viktigt och en skyldighet för FM att förse våra Hemvärnssoldater med. Detta för att
det personliga skyddet ska vara det bästa tänkbara och för att uppnå en hög stridsmoral och
förmåga att lösa sin stridsuppgift. Rådet är därför positiv till motionen så att kroppskyddet
anpassas till vad uppgiften kräver. Försvars-makten har utarbetat ett förändringsförslag för
avvägning i HKV. Förändringsförslaget innebär en begäran om en stor andel kroppsskydd 12
som är det modernaste FM kan prestera för närvarande.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Att Tinget beslutar bifalla motionen.
Rikshemvärnstingets beslut:
Proposition att MTR 01A-C behandlas gemensamt, bifall.
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 02A

Sida 1 (2)

Insänd av
Hasse Artler, 361 HV-insatskomp

Avståndsinstrument (laserAi) till skarpskytteomgång
Förslag:
Föreslås att ett laseravståndsinstrument tillförs skarpskytteparen i insatspluton.
Motiv:
En av de mest avgörande momenten för att på bästa sätt kunna nyttja skarpskyttresystemet
med goda resultat är avståndsbedömning. Varje ökning av precisionen i avståndsbedömning
ökar systemets användning och effekt. Tillförande av avståndsinstrument skulle innebära att
skytten kan med stor säkerhet bekämpa mål upp till 800m, och nå upp till 1000m, med minst
störande eld.
I varje insatspluton finns 3 st skarpskyttepar bestående av skarpskytt och
skarpskytteobservatör. Skarpskytten är utrustad med PSG och står för skyttet, observatören
observerar, anger mål och svarar för närskydd. Är omgången komplett är det normalt
observatören som mäter avstånd, annars gör skarpskytten det själv.
Det sätt som avståndsbedömning sker på idag är med hjälp av kikare med streckplatta
och/eller MAS-formel, Kikaren tillförs från plutonens mtrl-kloss.
På kompaniet finns ett st Egrp LaserAI Simrad 129-801198.3 (Mnr M3212-303010) detta
räcker ej för samtliga omgångar och är främst användbart för indirekt eld och grg och är
dessutom otympligt. Batteripacken på Egrp laserAI har dessutom idag ingen förmåga att
fungera, då dessa uppladdningsbara batterier inte är bytta på många år.
Idag finns betydligt bättre och smidigare avståndsinstrument av hög kvalitet tillförlitlighet
med likvärdiga eller bättre prestanda till och med på den öppna marknaden för civilt bruk.
Inom Försvarsmakten används idag av prickskyttar/skarpskyttar andra avståndsinstrument,
nämligen Laser ai av LEICAS fabrikat, vilken dessutom är ögonsäker.
Tillförande av dessa instrument skulle betydligt öka precisionen för skarpskytten och därmed
effekten i systemet.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Blekinge Hemvärnsråd tillstyrker motionen, med motiveringen att förslagsställarens motiv är
välgrundat. Ökad räckvidd och precision i skarpskyttesystemet bidrar till en ökad förmåga att
lösa stridsuppgifter över ytan för Hemvärnsförbanden och möjliggör att på längre håll
behärska terräng inom exempelvis uppgiften skydda.

Rikshemvärnsrådets yttrande:
Motionären pekar på en föråldrad och otillräcklig teknik för avståndsbedömning. Rådet ser
det som väsentligt att skarpskyttar har tillgång till den bästa teknik som finns för att underlätta
avståndsbedömningen. Även FM har konstaterat brister i detta och kommer att utarbeta ett
förändringsförslag. Det innebär att ny utrustning efter ÖB’s avvägning eventuellt kan
levereras inom en 2-årsperiod.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Att Tinget beslutar bifalla motionen.
Rikshemvärnstingets beslut:
Proposition att MTR 02A-B behandlas gemensamt, bifall.
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 02B

Sida 1 (1)

Insänd av
FömedC hemvärnsråd, Jonathan Daugaard, 433 Marina bevakningskompaniet

Moderna avståndsmätare till plutonerna
Förslag:
Ersätt befintliga avståndsmätare med moderna.
Motiv:
Avståndsbedömning är avgörande för flertal av vapensystemen och svårt att upprätthålla
kompetens på. De avståndsmätare som finns att tillgå idag är tunga, stora och svåra att
använda.
HV-plutonerna borde bli tillförda avståndsmätare som är praktiskt rimliga för att användas i
tjänsten utan behöva exkludera annan utrustning. Samt i tillräckligt antal för att kunna
användas effektivt. Totalt två stycken, en till understödsgruppen och en att delas av resten av
grupperna.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Vi delar motionsställarens motivering, utrustning som är enkel att använda är en
framgångsfaktor för att systemet skall användas.
FömedC hemvärnsråd tillstyrker motionen och skickar den vidare till rikshemvärnstinget.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Motionären pekar på en föråldrad och otillräcklig teknik för avståndsbedömning. Rådet ser
det som väsentligt att skarpskyttar har tillgång till den bästa teknik som finns för att underlätta
avståndsbedömningen. Även FM har konstaterat brister i detta och kommer att utarbeta ett
förändringsförslag. Det innebär att ny utrustning efter ÖB’s avvägning eventuellt kan
levereras inom en 2-årsperiod.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Att Tinget beslutar bifalla motionen.
Rikshemvärnstingets beslut:
Proposition att MTR 02A-B behandlas gemensamt, bifall.
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 03A

Sida 1 (1)

Insänd av
243. Bevkomp Engelbrekt (Lt Patrik Orvefalk)

Tillför hemvärnet UAV/drönare för ytövervakning
Förslag:
För att öka hemvärnsförbandens förmåga att utföra ytövervakning av terräng och
skyddsobjekt borde UAV:er med mörkerkapacitet anskaffas. Det finns numera kommersiella
drönare med kamera/IRV som bör uppfylla hemvärnets krav.
Motiv:
Med begränsad tillgång på soldater och hundekipage som både kan utföra bevaka/skydda
skyddsobjekt och utföra ytövervakning samtidig bör UAV/drönare användas som
komplement. Fördelen med UAV/drönare är att det snabbt går att söka av större områden från
luften samt att med IRV kamera ha möjlighet att upptäcka personer/fordon i mörker.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Bifall
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rådet uppskattar motionsställarens ambitioner att utöka hemvärnsförbandens förmåga att
ytövervaka. Rådet anser också att ny teknik i det här fallet kan ge nya möjligheter inför
framtiden. Väl medvetet om att UAV-system är en komplicerad teknik, kräver omfattande
certifieringar och organisation samt utbildning, så borde det ändå vara intressant för
Försvarsmakten att pröva.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Att Tinget beslutar bifalla motionen.
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 03B

Sida 1 (1)

Insänd av
David Matsson, 241. Hvinsatskompaniet

Program för Teknisk taktikutveckling - UAV
Förslag:
Att rikshemvärnsrådet ska skapa förutsättningar för studenter att genomföra examensarbeten i
samarbete med HvSS i syfte att främja smart och kostnadseffektiv teknikutveckling åt Hv på
UAV-området.
Motiv:
-Skapa alternativ som kan implementeras på stor bredd till låg kostnad och med kort
utbildning.
-Bygga upp en erfarenhetsbank av att verka under förutsättningar som inte återfinns inom
dagens relativt välfinansierade försvarsindustriella projekt.
-Främja svensk innovation och försvarsindustri.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Bifall
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rådet kan inte se några hinder för att Försvarsmakten studerar UAV i form av examensarbeten. I praktiken finns idag inget hinder att skapa ett examensarbete tillsammans med HvSS.
Det bör emellertid vara en Försvarsmaktsangelägenhet och myndighetsuppgift att utöva
mentorskap för dessa studier för att sedan implementera resultaten även i Hemvärnets
verksamhet.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Att Tinget beslutar bifalla motionen.
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 04A

Sida 1 (1)

Insänd av
Soldat Martin Kriz 452 hvinsatskomp/45hvbat

Extra bärsäck
Förslag:
Tilldelning av extra bärsäck till hv- och frivilligpersonal i 45.hvbat.
Motiv:
I dagsläget räcker det inte med endast en bärsäck för nödvändig utrustning.
Manskapet får ej plats med nödvändigt materiel och saknar därför väsentligheter på övningar
etc. Vi tillförs hela tiden mer mtrl, vilket är bra. Dock måste det finnas en realistisk möjlighet
att medföra den samma.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
45. Hvbat hv-råd biföll motionen 2015-05-25
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rådet uppskattar motionsställarens omtanke om möjligheten för enskild soldat att enklare få
med sig sin utrustning i ytterligare en bärsäck. Trots att detta ställer ökade krav på transportkedjan, då ytterligare bärsäck blir skrymmande och ökar lastvolymen för ett kompani,
överstiger nyttan med en ytterligare bärsäck den ökade lastvolymen. Därutöver underlättar det
för den enskilde soldaten att transportera med sig all utrustning till och från övningar samt vid
larm med en extra bärsäck.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Att Tinget beslutar bifalla motionen.
Rikshemvärnstingets beslut:
Proposition att MTR 04A-C behandlas gemensamt, bifall.
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 04B

Sida 1 (1)

Insänd av
Ronnie Nilsson

Fler Bärsäck 2000 till Hemvärnspersonalen.
Förslag:
Tilldela samtlig Hemvärnspersonal minst 3 Bärsäck 2000 (M 7085-107010).
Motiv:
Då hemvärnspersonal har blivit tilldelad mer personlig utrustning så får inte denna plats, i den
tilldelade bärsäcken. Därför bör Hemvärnspersonalen bli tilldelade två bärsäckar till. Så
personalen har tillgång till tre att packa sin utrustning i.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Blekinge Hemvärnsråd tillstyrker med motiv att idag har personalen hemvärnsförbanden
mycket mer utrustning än tidigare och det fungerar inte med att transportera mtrl i svarta
sopsäckar. Skall alla utrustning med packas idag den personliga utrustningen så hårt att
dragkedjorna i befintlig bärsäck inte håller, vilket medför extra kostnader för FM.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rådet uppskattar motionsställarens omtanke om möjligheten för enskild soldat att enklare få
med sig sin utrustning i ytterligare en bärsäck. Trots att detta ställer ökade krav på transportkedjan, då ytterligare bärsäck blir skrymmande och ökar lastvolymen för ett kompani,
överstiger nyttan med en ytterligare bärsäck den ökade lastvolymen. Därutöver underlättar det
för den enskilde soldaten att transportera med sig all utrustning till och från övningar samt vid
larm med en extra bärsäck.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
Att Tinget beslutar bifalla motionen.
Rikshemvärnstingets beslut:
Proposition att MTR 04A-C behandlas gemensamt, bifall.
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 10

Sida 1 (1)

Insänd av
232. IK

Magasin till Ak4
Förslag:
Vi föreslår att hemvärnet tillförs flera magasin till AK4.
Motiv:
Hemvärnet borde utrustas med flera magasin för att klara av en längre eldstrid exempelvis vid
framryckning eller urdragning under beskjutning. Fyra magasin (80ptr) räcker inte så långt
och det är inte möjligt att fylla på magasin vid alla lägen. Möjligheten till ökad eldkraft
stärker soldaten/gruppen viket gör att uppgiften lättare kan lösas.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
BIFALL, övningar har visat att fyra magasin inte riktigt räcker för en stridssituation
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rådet inser liksom motionären att behovet av ytterligare magasin för hemvärnssoldaterna är
stort.
Det är viktigt att hemvärnssoldaten inte upplever stora begränsningar för att kunna lösa sin
uppgift. Med dagens strids- och skjutteknik åtgår mer ammunition, vilket kräver fler magasin.
Det är emellertid Rådets uppfattning att ytterligare två magasin redan tidigare är utdelat till
Hemvärnets kompanier. FM bör kontrollera om det finns tillräckligt med magasin utdelat,
totalt 6 st. per vapen. Om det inte genomförts anser Rådet att det snarast bör genomföras.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen bifalles
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 12

Sida 1 (1)

Insänd av
FömedC hemvärnsråd, Lennart Rosquist, plutonchef, 413 bevakningskompaniet

Granattillsats passande AK4B till bevakningskompanierna
Förslag:
Att granattillsats passande AK 4 eller likvärdigt vapensystem tillförs samtliga
bevakningskompanier inom Hemvärnet.
Motiv:
HV bevakningskompanierna har som uppgift att skydda och försvara. För detta har vi,
förutom personlig eldhandvapen AK4, även KSP 58b och pansarskott m86. I kompaniets
arsenal ingår även handgranater dessa används på nära avstånd. Men på längre avstånd saknas
ett system. Vi anser att granattillsats AK4B eller likvärdigt vapensystem bör tillföras
bevakningskompanierna. Bevakningskompanierna har motsvarande uppgifter som
insatskompanierna vad gäller skydd och bevakning. Ett 40 mm system skulle kunna ge bra
verkan på mellanavstånd. Riskavstånd bakåt som på granatgevär saknas.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Hemvärnsrådet ställer sig bakom idén att utrusta bevakningskompanierna med 40 mm
granattillsats.
FömedC hemvärnsråd tillstyrker motionen och skickar den vidare till rikshemvärnstinget.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet delar motionärens tanke, att förbättra bevakningsförbandens förmåga att
bättre verka på mellanavstånd. I dagsläget råder brist på granattillsatser och en nyanskaffning
anses av Försvarsmakten inte möjlig utifrån fördelning av de begränsade materielresurser som
finns. Hemvärnet är hänvisat till att fördela de tillsatser Hemvärnet har på ett så optimalt sätt
som möjligt.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen avslås
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 17

Sida 1 (1)

Insänd av
Stab och sambandsgruppen, 241. Hvinsatskompaniet

Inkoppling Ra180 till Comtac för signalister och assistenter
Förslag:
Rikshemvärnsrådet skall arbeta för förändrade mtrl listor. I detta fall gällande mtrl som finns i
För-svarsmaktens listor med m-nummer och som medger inkoppling av ra180 till Comtac för
signal-ister/stabsassistenter i stab och sambandsgrupp samt på pluton.
Motiv:
För att förbättra passningen och möjligheten för signalister och assistenter att agera vid flera
situationer utan att behöva oroa sig över att riskera sin hörsel. Till grund för detta ligger det
att man inte kan sluta sina hörselskydd tätt kring öronen och samtidigt bära hörselsnäckan.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Bifall
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Det är ur arbetsmiljösynpunkt mycket viktigt som motionären påpekar, att signalister ska
kunna använda sambandsutrustning utan att riskera hörselnedsättning. Rådet ser det som
väsentligt att Försvarsmakten skyndsamt behovssätter en för ändamålet framtagen adapter för
sammankoppling av RA 180 och IGR.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen bifalles
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 19

Sida 1 (1)

Insänd av
Stab och sambandsgruppen, 241. Hvinsatskompaniet

Omkopplingsbox för att driva Ra480 från 230V vägguttag
Förslag:
Rikshemvärnsrådet skall arbeta för förändrade mtrl listor. I detta fall gällande att varje
kompanistab bör utrustas med en omkopplingsbox för att driva ra480 från 230V eluttag. Mtrl
finns i Försvarsmakten.
Motiv:
När kompanistaben förläggs i kvarter förloras möjligheten att användas högeffekt till Ra180
då det inte ännu går att förflytta Ra480 mobil från fordon till förläggning. Detta minskar
sambandets effekt från maximala 50km till begränsande 15km.
För att ge kompanierna möjligheten att verka över större områden och ha kraftfullare samband
över tiden bör denna mtrl tillföras Hemvärnet.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
BIFALL
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Förläggning i kvarter är den normala grupperingen för en kompanistab och det är helt nödvändigt med ett bra samband till underställda förband och högre chef. En lösning är att gruppera 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.
Det kan tilläggas att ett nytt radiosystem kommer att ersätta RA 180, där Ra480 är en del av
det systemet.
Det är Rådets uppfattning att tillgängliga ekonomiska resurser bör kraftsamlas till nya system
och inte till ett system som ska utgå.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen avslås
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 29

Sida 1 (1)

Insänd av
243. bevakningskompaniet (Engelbrekt)

Motoroverall till all personal
Förslag:
Att motoroverall eller annan skyddande klädsel tilldelas all personal.
Motiv:
Mycket av den vård som genomförs i samband med övningar är nedsmutsande. Det gäller inte
bara fordonsvård utan även vård av vapen och annan utrustning, såväl personlig och
gemensam. Genom att tilldela all personal en motoroverall skulle uniform m/90 kunna
skyddas mot nedsmutsning. Det skulle dels förlänga livslängden på uniform m/90, dels
minska behovet av tvättbyten. Effekten kan bli minskade kostnader.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rådet anser, liksom motionären, att användning av en motoroverall vid vård av materiel är
bra. Sannolikt skyddas fältuniformen mot nedsmutsning och färre tvättbyten behöver
genomföras.
Därför bör FM behovssätta efterfrågad motoroverall till Hemvärnet.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att Tinget beslutar bifalla motionen
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 33

Sida 1 (1)

Insänd av
FömedC hemvärnsråd, Fk Patrik Svantesson, 433 Marina bevakningskompaniet

Tilldela dumpficka till samtlig personal
Förslag:
Förslag att tilldela dumpficka till samtlig personal.
Motiv:
Dumpfickan är en universal väska/ficka som kan användas i många olika situationer än bara
”dumpa” magasinen i. Samtlig personal har stor användning för en
universalficka/dumpningsficka.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Motionen pekar på ett behov av personlig utrustning som saknas idag. Efter en stridskontakt
är det viktigt att man omgrupperar fort och då är det lika viktigt att man får med sig all
utrustning, dumpningsfickan utgör en viktig kugge för detta skall kunna lösas på ett smidigt
sätt.
FömedC hemvärnsråd tillstyrker motionen och skickar den vidare till rikshemvärnstinget.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet håller med förslagsställaren och ska begära att FM behovsätter dumpficka.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen ska bifallas
Rikshemvärnstingets beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, bifall.

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET

Beteckning

MTR 35

Sida 1 (2)

Insänd av
243. bevakningskompaniet (Engelbrekt)

Modernisering av kokvagn 112 MT
Förslag:
Att kokvagn 112 MT moderniseras enligt följande:
Vattenförsörjning
•
Fast anslutning av vatten (brandslangskoppling) till kommunalt nät för att kunna
ha rinnande vatten.
•
En tappkran över kokspis 102.
•
En tappkran över lågtyckspanna 101 MT.
•
En tappkran på kokvagnens högersida för att kunna spola i vatten i kittlar på
marken.
•
Montering av ett handfat i rostfritt stål för handtvätt.
Övrigt
•
•
•
•
•
•
•

Montering av en varmvattenstermostat på lågtryckspannan. Termostaten kopplas
till dieselbrännaren för att styra effekten.
Montering av en lyftanordning vid kokspis 102 för att underlätta lyft av fulla
kokkittlar.
Utbyte av befintliga slangar till längre slangar, c:a 5 meter, för att nå kokkittlar
som är uppställda utanför tältet.
Enkla vagnar för att kunna förflytta isoleringskärl.
Breddning av vagnslemmen på höger sida.
Komplettering med en trappa från vagnen till marknivå.
Någon typ av skyddsplåt för att värme från kokspisen inte ska smälta höljet till
isoleringskärlen.

Motiv:
Kokvagnarna, kokspisen och lågtryckspannan är gamla. Man kan anta att frågor som rör
arbetsmiljö kan inte var så vanliga när utrustningen togs fram. När kokvagnen och övrig
utrustning används för matlagning sker många tunga lyft, till exempel av vattendunkar,
kokkittlar och isoleringskärl.
Genom en modernisering enligt förslaget skulle arbetsmiljön för kokgruppens personal
förbättras. Risken för belastningsskador och olyckstillbud skulle minska. Hygienen skulle bli
bättre med rinnande vatten och ett fast monterat handfat för handtvätt. Rinnande vatten är en
stor tillgång om det inträffar en brännskada.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Beslut enligt rådet och utskottet, besvarad.

Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rådet delar motionsställarens inställning. Som en konsekvens av tidigare tingsmotioner har en
utredning ”Förplägnadsutredningen” genomförts. Utredningen har pekat på behov av översyn
av organisation och materiel samt transport av kokvagn.
Rådet avvaktar FM möjligheter att realisera utredningens slutsatser samt att motionärens
detaljförslag lämnas till utredningen för bedömning.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen med detta yttrande ska anses vara besvarad
Rikshemvärnstingets beslut:

