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Om Kriget Kommer – Del 3
Livet som inkallad
Grunderna för tjänstgöring och ersättning
vid
Insatser
regleras
i
Hemvärnshandboken 2016 (HvH) som
kan läsas eller laddas ner från
www.hemvarnet.se . Observera att endast
digital version finns tillgänglig och att den
planeras
uppdateras
årsvis
då
förändringar införs.
Tjänstgöring vid Grundberedskap (Typfall 1-4 samt 7)
omfattar t.ex Skarpa bevakningsuppgifter Trängslet, bemanning av Vakten LG eller
Kavallerikasern, Skydd av vapen och am transporter, bevakning av skarpt Skyddsobjekt i
fredstid, IKFN-uppgifter samt Stöd till samhället vid olyckor (LSO) – skogsbrand, eftersök m.m.
Vid sådana uppgifter erbjuds du möjligheten att delta varvid ett roterande system med
”Beredskapskompani” nyttjas. 2016 är 173.Bevkomp Beredskapskompani (2017-171.Skkomp
osv). För LSO-Insatser är länets kommuner fast fördelade mellan de tre kompanierna. De
fristående
enheterna;
Batstab,
17.Lednplut,
174.Flyggrp,
175.Musikkåren,
176.Pionjärplutonen, 177.Grkplutonen samt Veteraner (endast LSO, utan ersättning) ingår i
ovan hänseenden i 173.Bevkomp.
Då deltagandet är frivilligt skapas tillfälligt sammansatta
förband under Militär Insatschefs (MIC) ledning.
Personalen anställs enl bestämmelser i HvH Kap 10.16
och berörs inte vidare här.

Försvarsmaktens anställningsavtal som bl a nyttjas för användande av personal ur Hemvärnet
för uppgifter i beredskap, högvakt m m är under utredning. Resultatet av denna utredning
kommer att publiceras 2017 efter planerad revidering av HvH 2016.

”Det är frivilligt att gå med i Hemvärnet men vid höjd
beredskap är ALLA med giltigt Hemvärnsavtal
SKYLDIGA att ställa upp” = PLIKT!
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Tjänstgöring vid Hemvärnsberedskap och Hemvärnslarm
Vid Hemvärnsberedskap är du skyldig att inställa dig för bl.a. kompletterande utbildning och
andra typer av förberedelser, lastning och förövningar. Dessa åtgärder bedöms omfatta ett
antal dagar åt gången och äger förmodligen rum på de ordinarie övningsplatserna.
Vid Hemvärnslarm inställer sig ditt förband och förflyttas till Insatsområdet för lösande av vår
uppgift. Systemet är anpassat för upp till 3 månaders tjänstgöring där man efter första veckan
roterar 1/3 av personalen för 48h återhämtning.
Livet som inkallad
När du blivit inkallad kan en rad frågor gällande
ersättningar, försäkringar, ledighet och annat
uppkomma. Detta finns reglerat i olika
bestämmelser vilka behandlas i nedan text. Det är
dock klokt att du som hemvärnssoldat och
anhörig håller dig uppdaterad då premisserna
kommer att förändras kommande år.
Ekonomiska och sociala förmåner vid Hemvärnsberedskap
Vid insats under hemvärnsberedskap får hemvärnssoldater
samma ersättning som vid grundberedskap, dvs en ersättning
som baseras på Sjukpenning Grundande Inkomst (SGI). Utöver
detta beslutar regeringen om ett så kallat fälttraktamente
(skattefritt) och i samband därmed, dess storlek.

Även andra bidrag som t ex familjebidrag och näringsbidrag kan vara aktuella för
hemvärnssoldater och dess anhöriga. Mer information om detta kommer vid händelse av att
beredskapen höjs.
Vid händelse av höjd beredskap eller stor kris kan regeringen införa så kallade moratorielagar
och andra föreskrifter. Det vill säga lagar som bland annat skyddar den enskildes ekonomiska
förhållanden. Till exempel kan man som enskild få betalnings- och amorteringsanstånd.
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Enskilda kan också få anstånd med inbetalning av
försäkringspremie, detta möjliggör till exempel att din
brandförsäkring fortfarande kan vara giltig även om du hindrats
från att betala din premie.
Bataljonens
Personalsektion
S1
handlägger dessa frågor. De ger vid behov
anvisningar
och
stödjer
Kompaniledningarna med handläggning
av enskildas behov. Försvarsmakten
kommer från och med senare delen av
2017 att reglera insatsrelaterade
personalfrågor i Handbok Personaltjänst
vid höjd beredskap och i krig
Ledighet
Som soldat har du möjlighet att ansöka om ledighet hos din närmaste förbandschef.
Ledigheten kan variera från några timmar upp till en eller flera dagar beroende på dina behov
och vad din chef beslutar. Bataljonens Permissions/Tjänstledighetsblankett (utgiven April-16)
skall användas! Du ska INTE förutsätta att du får önskad ledighet. Istället ska du planera
personliga åtaganden vid de rotationsledigheter som kommer att genomföras (tidigast fr.o.m
dag 8 efter Hemvärnslarm).
Kontakt med familjen och omvärlden
Ta INTE för givet att du kan eller får nyttja din Mobiltelefon! Strävan är att
organisera verksamheten så att du regelbundet kan ringa hem på fast
telefonlinje. Detsamma gäller tillgången till Internet/epost. Vid behov löses
det med tillfälligt Internet Café el motsv.
Vid akut behov att nå dig, ska dina anhöriga ringa bataljonens VB-nummer: 023-45171 där
meddelande kan lämnas. Om ditt anställningsnummer lämnas påskyndas meddelandet.
Fältpostsystemet är sedan länge skrotat varför anhöriga (eller andra), om ingen annan order
ges, kan nå dig per post på adress:
Anstnr Förnamn Efternamn
c/o Dalregementsgruppen
Box 701
791 29 Falun

Utgående post organiseras av resp Kompanikvartermästare.
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