Dalabataljonen
Bataljonchefen

160518

BeMoLa

Om Kriget Kommer – Del 2
Larm & Aktivering
Krigsplaceringsordrar
Alla Hemvärnssoldater är sedan några år tillbaka Krigsplacerade men de fysiska
Krigsplaceringsordrarna har efter beslut i Högkvarteret inte skickats till den enskilde utan
lagrats på hög. Det tidigare systemet med Partiell Mobilisering är under återinförande varvid
olika färgkoder samt Kodord kommer att tryckas på ordern och därigenom medge selektiva
inkallelser. Senast i samband med detta införande förväntas ordrarna utsändas. Mer
information kommer att delges när det är aktuellt. Intill dess är Hemvärnsavtalet att betrakta
som gällande order. All personal med giltigt Hemvärnsavtal (på rad, personalreserv, vilande
samt under utbildning) är att betrakta som krigsplacerad och skall inställa sig vid larmning.

Under GRUNDBEREDSKAP är hemvärnssoldater efter särskilt åtagande, dvs frivillighet
skyldiga att tjänstgöra i hemvärnet för
1. bevakning i samband med Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges
territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordningen),
2. bevakning av skyddsobjekt enligt 5 § skyddslagen (2010:305),
3. räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, och
4. verksamhet då Försvarsmakten lämnar stöd till en annan
myndighet eller enskild
Under dessa uppdrag är Hemvärnsmannen anställd med lön (se Del 3).
Försvarsmaktens Beredskapsnivåer Vit - Grön – Gul – Orange – Röd /GIVAKT berör inte
Hemvärnet direkt. För Hv gäller under dessa nivåer GRUNDBEREDSKAP intill order om HÖJD
BEREDSKAP, dvs HEMVÄRNSBEREDSKAP beordras.
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HÖJD BEREDSKAP
Hemvärnsberedskap
Vid så kallad höjd beredskap eller efter särskilt beslut av Sveriges regering skall Hemvärnet
inta vad man kallar Hemvärnsberedskap. Detta innebär hemvärnspersonal har
tjänstgöringsskyldighet och skall vid ett eventuellt Hemvärnslarm och efterföljande
inkallelseorder inställa sig enligt order.
Hemvärnsberedskap innebär att:
 stabsberedskapen höjs för att förbereda planlagda åtgärder vid hemvärnslarm,
 larmning förbereds så att order om inkallelse snabbt kan nå mottagaren,
 materielen förbereds, kontrolleras och kompletteras vid behov,
 hemvärnssoldaterna ska fullgöra den tjänstgöring som behövs med hänsyn till
Hemvärnets uppgifter varvid avtalet inte kan sägas upp.
Hemvärnsförbanden mobiliseras i och med att hemvärnsberedskap intas. Förmåner enl Del 3.
Hemvärnslarm
Tiden mellan inrättandet av Hemvärnsberedskap,
hemvärnslarm, inryckningsorder och inställelse kan komma
att vara mycket kort, i praktiken sammanfalla. Det är därför
viktigt att din utrustning alltid är i god ordning och packad
samt att du förberett dig och din familj enligt Del 1 i denna
folder. Om Hemvärnsberedskap sedan tidigare är beordrad
förväntas du inställa dig på 2 h vid larm!
Inryckningsorder/Larmning
Hemvärnslarm, Orienteringar eller förberedande order kan delges Hemvärnssoldaten på
olika vägar, t.ex genom:
1. Larmkedja per telefon (Grundmodellen)
2. Larmsystem B – BUDKAVLE (anpassad till strömlöst samhälle)
3. Brevutskick (Inkallelseorder)
4. Grupp-SMS
5. Radio Dalarna P4.
Hemvärnspersonal bör vid händelse
av höjd beredskap hålla sig noga
underrättad och vid behov efterfråga
information fortlöpande från sin
närmaste chef om vad som gäller.
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Inställelse
Om inget annat beordrats inställer du dig vid din ordinarie Inmönstringslokal.
Försök att få skjuts eller samåka vid inställelse. Parkerade bilar kommer ej att bevakas. Om du
fått din Krigsplaceringsorder kan du med den som biljett inställa dig med allmänna
kommunikationer.
Glöm ej:
 Plånbok med ID/Körkort, Hv-leg, Förarbevis, Skyddsvaktsbevis
 Eventuella mediciner, glasögon
 Kroppskyddet som tillsammans med ditt vapen, hjälm, skyddsmask (samt fältspade,
bajonett och stridportion som du får vid inmönstringen) kommer att vara dina
närmaste kompisar den kommande tiden.
 Förstahandsbehov mat för ett dygn
 Mobiltelefon med laddare (restriktioner för nyttjande kan beordras)
 Kamera
Om du lämnar ditt hus eller lägenhet tom, avtala med grannar eller släkt att stå för tillsyn samt
ta in posten. Med tanke på risken för långvariga elavbrott bör du tömma kyl och frys på
matvaror och slå av dom. Fyll ev badkar med vatten. Slå av varmvattenberedaren, dränera
systemet, stäng huvudvattenkranen och överväga att fylla glykol i vattenlåsen vid frysrisk.
Sociala Medier
För din egen och dina kamraters säkerhet skriver du INGET om den pågående Insatsen på
Facebook eller annat Media. Lägg inte ut bilder! Du slår av GeoMapping och GPS-funktionen
på din telefon INNAN du åker hemifrån!
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