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Rådet 2015-2017 består av följande ledamöter
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Roland Ekenberg, ordförande

-

Jan Andersson, 1:e vice ordförande

Mikael Bodell

Carl Ringberger, 2:e vice ordförande

Lars Jonsson

Carina Blomqvist Liljegren

Jens Werkander

Tomas Sjödelius

Fredrik Wilson

Richard Wachtmeister

Mikael Karlsson

Kjell Berggren

Joakim Jonsson

Mats Thorstensson

Björn Lindqvist (avgick december 2015)

Torgny Persson

Marie Sandberg

Anders Wigelsbo

Christer Lindberg

Lars Olsson

Anders Fastesson

Kristina Ulvcrona

Kristian Ottosson

Jassin Nasr

Anders Åhlgren

Thomas Haglund

Jan Olof Svensson

Paula Holmqvist (utsedd av regeringen)

Adjungerade ledamöter

Mattias Ardin, jml FFS 2007:3(t o m 2016-06-30)

Bengt Sandström, Försvarsutbildarna

Lennart Widerström, jml FFS 2007:3 (fr o m 2016-09-01)

Malin Dreifaldt, FOS
Mats Jonsson, Sekreterare
Roland Svensson, Kassaförvaltare
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2. Rådet har sammanträtt enligt nedan:
Rikshemvärnsrådet har under rådsperioden arbetat särskilt mycket med utredningen kring det
reformerade medinflytandet. Detta har skett i form av arbetsgrupper, remissförfarande ut i
medinflytandeorganisationen och i samband med olika seminarier.
Rådet har även haft en synnerligen aktiv roll i framtagandet av Hemvärnshandboken 2016 (HvH).
Särskilt som sakkunniga kring frågor om medinflytande, men även i flera andra ämnen.
I samband med den statliga offentliga utredningen ” En robust personalförsörjning av det militära
försvaret”, även känd som pliktutredningen, har Rådet löpande följt arbetet och bevakat Hemvärnets
intressen. Detta arbete kulminerade i Rikshemvärnsrådets remissvar till regeringen kring årskiftet
2016/2017.
Rådsmöten
Ett vårmöte från den 22 till 24 april och ett höstmöte från 30 september till den 2 oktober.
VU möten
Rådets verkställande utskott har sammanträtt vid sex tillfällen under året.
3. Under året har rådets utskott, arbetsgrupper och anställda bland annat utfört följande arbete:
Ett stort antal projekt har drivits av de olika utskotten och arbetsgrupperna.
Rikshemvärnsrådet har avdelat tre utskott som bedrivit sin verksamhet kontinuerligt.
1. Ekonomiutskottet
2. Centrala musikrådet
3. Utmärkelseutskottet
Ekonomiutskottet
I utskottets uppgifter ingår till exempel att stödja kassören samt att hantera den löpande
förvaltningen. Utskottet ska därutöver ta fram förslag till uppdateringar av de policys som styr rådets
förvaltning.
Ekonomiutskottet sammanträder regelbundet, följer upp det ekonomiska utfallet och sammanställer
rapporter inför rikshemvärnrådets och VU:s möten. Flera möten har ägnats åt budgetarbete.
I utskottet har ingått Jan Andersson som sammankallande, kassören Roland Svensson, Torgny
Persson, adjungerade är Fredrik Bojerud och Håkan Walldén.
Centrala musikrådet
Det Centrala musikrådet är ett permanent utskott med egen förvaltning, utskottets uppgift är att
vara rikshemvärnschefens rådgivande organ avseende hemvärnsmusik. Inom ramen för CMR:s
verksamhet utövas också medinflytande på central nivå avseende hemvärnsmusiken.
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CMR:s sammanträden: CMR har sammanträtt fyra gånger under 2016. Härtill kommer ett stort antal
informella kontakter och telefonöverläggningar såväl inom CMR som i AU.
AU består av ordföranden, vice ordföranden och har haft icke protokollförda möten under perioden.
Centrala Musikrådet består av följande ledamöter:
Anna Engman

ordförande

Jan Olof Svensson

vice ordförande

Thomas Haglund

ledamot

Ingemar Badman

ledamot

Eve Hellström

ledamot

Per Kopp

ledamot

Förutom de årligen förekommande frågorna av medinflytandekaraktär som hanteras av CMR har
beslut fattats inom ramen för CMR:s mandat avseende utmärkelser och musikstipendiat.
Hemvärnsmusikens notbibliotek förvaltas och drivs i samarbete med CMR. Hemvärnsmusikens
centrala notbibliotek har byggts upp under många år för att ge musikkårerna en lättillgänglig källa av
tjänstemusik för statsceremoniell verksamhet (t.ex. försvarsmusik vid högvakt, audienser, nationella
minneshögtider och mottagning vid internationella insatser), och för att stödja den centrala
utbildningsverksamheten (t.ex. dirigentutbildningarna), samt för att utöka musikkårernas egna
repertoar. Notbiblioteket nyttjas frekvent av musikkårerna, i princip varje vecka, den tyngsta
belastningen är inför vår- och julkonserter. Katalogen uppdateras löpande och omfattar cirka 1 200
titlar, varav cirka 470 finns digitalt. Digitaliseringen av biblioteket pågår och sedan inköpet av
scannern har arbetet gått fort fram.
Digitaliseringen i sig innebär ett effektiviserande av distribueringen, vilket gör att låntagarna kan ha
sitt material inom 24 timmar efter lagd beställning.
CMR har också aktivt bidragit till innehållet i musikkapitlen i hemvärnshandboken HvH 2016.
Utmärkelseutskottet
Utskottet har arbetat med beredningen av rådets beslut avseende hemvärnets utmärkelser. Vidare
arbetar utskottet med att utveckla ansökningarna om utmärkelser samt att sprida kunskaperna om
utmärkelsesystemet.
Utskottet har under året dessutom berett frågan om hemvärnets personal i likhet med den anställda
delen av Försvarsmakten (GSS -K, -T) ska kunna erhålla tjänstgöringsmedalj.
I utskottet har ingått Lars Olsson som sammankallande samt Carina Blomqvist Liljegren, Mats
Thorstensson och Kjell Berggren. Hemvärnsombudsmannen har bistått i utskottets arbete.
Utöver ovan redovisade utskott har rikshemvärnsrådet under tingsperioden avdelat arbetsgrupper för
att behandla frågor enligt nedan:
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AG Medinflytande
Arbetsgruppen har i sin uppgift att arbeta med den proposition om vitalisering av
medinflytandesystemet som bifölls under tinget 2015.
Arbetsgruppen har genomfört två stycken arbetsmöten under hel helg under 2016 samt däremellan
drivit utvecklingsarbetet framåt och fortlöpande redovisat sitt arbete för rådet.
Arbetsgruppen har bestått av Lars Olsson som sammankallande och Mats Thorstensson, Tomas
Sjödelius, Anders Wigelsbo, Jens Werkander, Carina Blomqvist Liljegren, Mikael Karlsson, Torgny
Persson, Marie Sandberg, Kristina Ulvcrona samt Thomas Haglund.
AG Motioner
Arbetsgruppen har haft som uppgift att i huvudsak utreda och bereda motionerna Sammanslagen
SÖF-KFÖ (UTB 02), Ersättning i händelse av inkallelse (ERS 01D) samt Betala ersättning för
medpassagerare (ERS 06). Arbetsgruppen har dels träffats och bedrivit samlat arbete i gruppen men
även arbetat enskilt mellan mötena.
Allmänna arbetslägesredovisningar har under arbetets gång lagts ut på hemsidan.
Arbetsgruppen slutredovisade sitt arbete för Rikshemvärnsrådet vid rådets höstmöte 2/10. Motionen
UTB 02 gällande sammanslagen KFÖ-SÖF överlämnades till FM med en hemställan om ändring av
regelverket.
Arbetsgruppen har bestått av Richard Wachtmeister som sammankallande och därutöver Kristian
Ottosson, Mikael Bodell, Lars Jonsson, Fredrik Wilson, Anders Fastesson, Christer Lindberg samt
Jassin Nasr.
Kansliet
Rikshemvärnsrådets dagliga verksamhet leds från kansliet.
Kanslichefen har, utöver ledningen av kansliets löpande verksamhet och ekonomi, under 2016
deltagit i arbetet med det reformerade medinflytandet samt arbetet med förstudien kring en flytt av
hemvärnsmuseet . Han har dessutom ingått i ett stort antal arbetsgrupper på
Rikshemvärnsavdelningen som sakkunnig och/eller representant för medinflytandet.
Hemvärnsombudsmannen har under året hanterat ett flertal enskilda ärenden. Berett frågor samt
planerat rikshemvärnsrådets möten där ombudsmannen är adjungerad sekreterare. Ombudsmannen
har deltagit i beredningen av flertalet ärenden, exempelvis frågor kring soldaters villkor, militära
tjänstegradsystemet och KFÖ-systemets tillämpning. Han har även bistått rikshemvärnsavdelningen
och/eller rikshemvärnschefen med att besvara frågor från hemvärnsförband och
organisationsenheter. Vidare deltar han vid rikshemvärnschefens inspektioner, fokus på
medinflytandefrågor, berörda förbands (MarinB och Ing2) hemvärnsråd har besökts vid rådsmöte.
Dessutom har ett antal förband och kompanistämmor besökts utanför inspektionsverksamheten.
Rådets handläggare Christina Mårtensson har under 2016, i samarbete med Försvarsmakten,
utvecklat och drivit projektet med att lansera en ny webbplats för hemvärnsrörelsen. Under året har
också en webbshop utvecklats och introducerats.
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Tidningen Hemvärnet
Under ledning av chefredaktören Therese Åkerstedt har tidningen Hemvärnet getts ut i sex nummer
under 2016 liksom tidigare år och upplagan var cirka 29 000 exemplar per nummer. Mottagare av
tidningen är främst hemvärnssoldater, hemvärnsveteraner, hemvärnsungdomar samt
Försvarsmaktens förband, skolor och regementen samt enstaka prenumeranter. Tidningen ges även
ut till myndigheter/organisationer och personer vars arbete eller intresseområde rör hemvärnet.
Formaten på tidningen samt layouten gjordes om av redaktionen till nummer 1 2016, då tidningen
firade 75 år, för att bättre spegla Hemvärnets utveckling de senaste åren med en satsning på längre
faktaartiklar och mer djuplodade reportage i kombinationen med bildreportage, intervjuer och
nyhetssidor. I samband med att tidningen fyllde 75 år uppmärksammandes det med en ”stämpel” på
omslaget samt en historisk återblick över tidningens historia.
Tidningen är även aktiv på sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram för att öka kontakten
med läsarna.
Hemvärnsmuseet
Rikshemvärnsrådet är även huvudman för Hemvärnsmuseet, som består av 300 m2 utställningsyta
och ca 35 m2 förråd, drivs av våra föreståndare Lars-Gunnar Sederlin och Kerstin Reinholdsson på ett
mycket uppskattat sätt.
Under året har, utöver bokningar för kurser och konferenser, museet varit öppet för allmänheten
varje onsdag kväll samt andra lördagen varje månad. Antalet besökare för 2016 är 1 680 personer.
Uppförandet av en tillfällig utställning kring Blå Stjärnan påbörjades under 2016 för att invigas i
januari 2017.
Museipersonalen har bland annat representerat Hemvärnsmuseet vid Arbetsams årsmöte samt vid
Sveriges militärhistoriska arvs (SMHA) tredagarskonferens i Östersund. Museipersonalen har
därutöver samverkat med övriga museer inom SMHA-sfären samt vissa övriga museer i landet.
Arbetat med Projekt PRIMUS som förenklat innebär digital dokumentation av museets samlingar.
Rikshemvärnsrådets kansli fått i uppdrag att tillsammans med vissa valda ledamöter och adjungerad
expertis studera museets framtida struktur och placering.
Kansliet har under 2016 bestått av följande personal:
Fredrik Bojerud, kanslichef
Therese Åkerstedt, chefredaktör
Mats Jonsson, hemvärnsombudsman
Christina Mårtensson, reporter, webbansvarig samt ekonomiassistent
Lars-Gunnar Sederlin, museiföreståndare
Kerstin Reinholdsson, museiföreståndare
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Övrigt







Rikshemvärnsrådet har under året mottagit bidrag från Kronprinsessan Margaretas
landstormsfond, John Hedins Skyttefond samt Statens försvarshistoriska museer.
Rådet har deltagit i Folk och Försvars konferens i Sälen med vår ordförande och 1:e vice
ordförande.
Rådet har varit adjungerad till Försvarsutbildarnas överstyrelse.
Rådet har deltagit i Folk och Försvars årsmöte. Representerad av kanslichefen.
Rådet har drivit ett seminarium kring utveckling av hemvärnets medinflytandeverksamhet
under kompanichefsseminariet våren 2016.
Under 2016 uppdaterades Rikshemvärnsrådets ägarpolicy

4. Frågor där rådet i dialog med rikshemvärnschefen särskilt avgivit sin syn




Angående utformning och slutligt innehåll i hemvärnshandboken som publicerats under
2016.
Angående fastställande av målkatalog för ny grundutbildning.
Färdigställt remissvar på ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret” (SOU
2016:63) som lämnades över till Försvarsdepartementet i januari 2017.

5. Rådets ekonomi:
Se bifogat bokslut.
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