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Kommunstyrelsen

Kommunernas yttrande vid ansökan till Hemvärnet
Hemvärnsförordningen (1997: 146), § 5, anger att ”Försvarsmakten får anta
personal till hemvärnet genom att ingå avtal med en person om att han eller
hon skall tjänstgöra som hemvärnsman. Innan avtal ingås skall hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig”.
Försvarsmakten (FM) har under år 2003 gett ut kompletterande interna bestämmelser för att säkerställa att samtliga som antas till Hemvärnet och därmed kan få förvara vapen i hemmet, skall vara lämpliga att anförtros detta
ansvar.
Innan en presumtiv hemvärnsman antas till Hemvärnet sker en mycket ingående personbedömning. Den sökande ger under antagningsförfarandet sitt
samtycke till denna. Den sökande kontrolleras av polisen i brottsregistret och
polisen yttrar sig till FM avseende lämplighet. Om en person som redan är
hemvärnsman döms för brott informeras FM om detta. En omfattande intervju görs av FM. Intervjun, som protokollförs genomförs oftast i hemmet. Referenser tas in från arbetsgivare, tidigare förbandschefer, andra hemvärnsmän m fl. Även bostaden gås igenom för att se om den lämpar sig för vapenförvaring.
Kommunens yttrande, som oftast lämnas av socialförvaltningen, omfattar en
bedömning av huruvida det ur kommunens synvinkel kan bedömas vara
lämpligt att personen tjänstgör som hemvärnsman och att därmed vara utrustad med vapen. Kommunens yttrande behöver inte motiveras, d v s FM
får inte kännedom om eventuella skäl som talar för att den sökande är olämplig.
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Det är ur samhällets perspektiv utomordentligt viktigt att alla som ingår i
Hemvärnet och därmed har tillgång till vapen är omdömesfulla och skötsamma personer. Det vore mycket olyckligt om någon, som av olika anledningar kan bedömas vara olämplig, ges möjlighet att antas i Hemvärnet.
Kommunens handläggning av denna hemställan från försvarsmakten fungerar i de allra flesta fall bra enligt företrädare för Hemvärnet. De kommuner
som ombetts lämna yttranden har inte heller ansett det vara en särskilt betungande uppgift.
Försvarsmakten har i kontakter med Svenska Kommunförbundet påtalat betydelsen av detta samarbete med kommunerna.
Kommunförbundet vill med denna information ytterligare understryka vikten av att kommunerna biträder försvarsmakten och de olika militärdistriktsgrupperna (MD-grupper) med denna personbedömning. Kommunerna kan
på detta sätt bistå med information som ytterligare stärker samhällets möjligheter att förhindra att vapen hamnar i orätta händer.
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