Beslut
Datum

Beteckning

2018-09-27

FM2017-17850:2

Sida 1 (7)

Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

PROD RIKSHV, Mats Jonsson
mats.g.jonsson@mil.se

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj
Bakgrund
Rikshemvärnsrådet har uppmärksammat att FM har infört en tjänstgöringsmedalj
för GSS och utmärkelseutskottet har utrett om Hemvärnets tjänsteårstecken ska
föreslås utgå till förmån för ett system med tjänstgöringsmedaljer. PROD
RIKSHV har lämnat utmärkelseutskottets förslag till PROD UTB för beredning
varefter ärendet har återförts till PROD RIKSHV.
Bedömning
Utmärkelseutskottets förslag
Tjänsteårstecken m/43 i brons och silver föreslås behållas för
ungdomsverksamhet (3 resp. 5 år, 5 årstecknet används även för vuxna). Övriga
tjänsteårstecken utgår.
Hemvärnets tjänstgöringsmedalj införs med tjänstgöringstecknet som förebild för
medaljen. Medaljen bör förekomma i tre olika valörer och tjänsteår bör kunna
utmärkas i enlighet med tidigare tjänsteårsmärken.
PROD UTB och PROD RIKSHV bedömning
Utmärkelseutskottets förslag
Rikshemvärnsrådets förslag bedöms i huvudsak vara i linje med den utveckling
av utmärkelsetecken som ligger i tiden. Rikshemvärnschefen bejakar att
tjänsteårstecken m/43 i brons och silver (3 resp. 5 år för ungdomsverksamhet
mm) behålls samt att övriga tjänsteårstecken avvecklas.
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Övriga tjänstgöringsmedaljer inom FM
FM använder idag tjänstgöringsmedaljer för:


Totalförsvarspliktiga som fullföljer GU och kan krigsplaceras eller skriva
avtal med hemvärnet (Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj i silver).



Anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (Försvarsmaktens medalj för rikets
försvar i brons efter 4 år, silver efter 6 år, guld efter 8 år och guld med tre
kronor på medaljbandet efter 12 år). De relativt korta tidsintervallen är
kopplat till att anställningen är maximalt 16 år.



Reservofficerare (vid anställningens avslutande tilldelas Försvarsmaktens
reservofficersmedalj i silver, eller i guld om anställningen varit längre än 20
år).

Yrkesofficerare och civila arbetstagare belönas i enlighet med gällande
förordning efter 30 år i statlig tjänst med regeringens medalj för nit och redlighet i
rikets tjänst (NOR).
Hemvärnets tjänstgöringsmedalj
Utmärkelsetecknet utformas med tidigare tjänsteårstecken i guld som förlaga.
Praxis inom området är att valörerna brons (undantagsfall), silver respektive guld
brukas. Utmärkelseutskottets förslag att använda emaljerat utförande i de två
högre stegen möts i detta fall med en indelning i: silver, guld och guld med emalj.
Bandspännen används idag på medaljen för internationella insatser och kan även
komma att användas på utmärkelser för andra insatser. Hemvärnets
tjänstgöringsmedalj bör därför istället förses med tilläggstecken i form av siffror
på medaljbandets respektive släpspännets mitt.
Bestämmelser för Hemvärnets tjänstgöringsmedalj
§1 Grunder
Hemvärnets tjänstgöringsmedalj
som tilldelas hemvärnssoldat,
gällande hemvärnsavtal samt
hemvärnsveteran. Varje enskild
organisationsenhet.

(HVtjgSM/GM/GMmemalj) är en utmärkelse
hemvärnsmusiker och frivilligpersonal med
till den som kvarstår i hemvärnet som
tilldelning ska skriftligen beslutas av chef för

Den som tidigare erhållit hemvärnets tjänsteårsutmärkelse ska tilldelas
tjänstgöringsmedalj med siffertillägg motsvarande det tjänsteårstecken som
innehas. Utmärkelsen gäller därför retroaktivt.
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§2 Utformning
Medaljen utförs av i tre valörer: silver (försilvrad bronslegering), guld (förgylld
bronslegering) och guld med emalj (förgylld bronslegering med skölden
emaljerad i blått och med rött i den kungliga kronan). Utmärkelsen utförs i 8:e
storleken (33 mm hög). Åtsidan visar en öppen lagerkrans kring Hemvärnets
heraldiska vapen. Frånsidan är slät (graveras).

Utförande av medaljen (guld).

Medaljbandet är gult med ett blått band i vardera kant och i mitten (1/10/13/10/1).
På det mittersta fältet fästs tillkommande siffror. Medalj i miniatyr anskaffas inte
genom Försvarsmaktens försorg.
Den organisationsenhet som tilldelar medaljen låter gravera frånsidan med
hemvärnsbataljonens namn i kortform samt vilket årtal utmärkelsen tilldelades.
Exempel på gravyr:
13.hvbat
2018
Tilläggstecken utgörs av försilvrad siffra 1 och 5 samt förgylld siffra 0, 2, 3, 4, 5,
6 och 7 i likhet med de tilläggstecken/siffror som redan är i bruk i FM (på
Försvarsmaktens medalj för internationella insatser).
Till medaljen hör ett diplom i form av hemvärnets diplom med
rikshemvärnschefens namnteckning i faksimil och plats för kontrasignering av
tilldelande chef.

§3 Anskaffning
Medalj och släpspänne i etui, diplom samt tilläggstecken (försilvrade/förgyllda
siffror) anskaffas av respektive organisationsenhet och beställs enligt gällande
avtal. Utmärkelsen tilldelas av chef för organisationsenhet och utdelas av denne,
eller av denne utsedd, under högtidliga former. Kostnader för utmärkelsen
budgeteras i VU processen och relateras till uppdrag för traditionsvård.

Sida 3 (7)

Beslut
Datum

Beteckning

2018-09-27

FM2017-17850:2

§4 Tilldelning
A. Medalj i silver
Tilldelas efter 10 avtalsenliga tjänsteår.
Efter 15 avtalsenliga tjänsteår tilldelas försilvrade siffror som tilläggstecken ”15”
för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom
utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.
B. Medalj i guld
Tilldelas efter 20 avtalsenliga tjänsteår.
Efter 25 avtalsenliga tjänsteår tilldelas förgyllda siffror som tilläggstecken ”25”
för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom
utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.
C. Medalj i guld med emalj
Tilldelas efter 30 avtalsenliga tjänsteår.
Efter 40, 50, 60, 70 respektive 75 avtalsenliga tjänsteår (motsvarande för
hemvärnsveteran) tilldelas förgyllda siffror som tilläggstecken för montering på
medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom utfärdas och utdelas
tillsammans med siffrorna.
D. Retroaktiv tilldelning
Vid retroaktiv tilldelning tilldelas endast den högsta valören som mottagaren kan
erhålla.

§5 Förlorad medalj och anskaffning på egen bekostnad
Förlorad medalj återanskaffas genom den enskildes försorg utan ytterligare
kostnad för Försvarsmakten. Enskild som uppfyller utmärkelsens kriterier kan
anskaffa medaljen på egen bekostnad. Den som anskaffar medalj på egen
bekostnad får inte diplom utfärdat.
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Samråd
Detta ärende har beretts i samråd med PROD UTB (fv Patrik Laestadius),
Rikshemvärnsrådet och PROD RIKSHV.
Beslut
Försvarsmakten beslutar att från 2019-01-01 införa Hemvärnets
tjänstgöringsmedalj i silver, guld och guld med emalj med siffertillägg 15, 25, 40,
50, 60, 70 och 75. Utmärkelsen utgör en statlig officiell utmärkelse i kategori I
(övriga statliga utmärkelser). Medaljen medges bärandetillstånd på
Försvarsmaktens uniformer enligt för var tid gällande uniformsbestämmelser. I
samband med medaljens instiftande utgår hemvärnets tjänsteårstecken utom för 3
respektive 5 år.
Beslut i detta ärende har fattas av general Micael Bydén. I ärendets slutliga
handläggning har deltagit Rikshemvärnsrådets sekreterare, major Mats Jonsson
samt Rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg. Den sistnämnde tillika
föredragande.

Jonsson, Mats G.
ÖB
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Stefan Sandborg
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Sändlista
PROD RIKSHV

För kännedom
Kungl. Maj:ts Orden
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM
Inom FM
LG, I 19, K 3, P 4, P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR,
1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB,
F 7, F 17, F 21, Hkpflj,
FMLOG, FMTIS, SOG,
MHS K, MHS H, MSS, SSS, LSS, HvSS, FMTS, SWEDEC, SkyddC,
FMUndSäkC,
FM HRC, FömedC

Vissa myndigheter m.fl. som hör till Försvarsdepartementet
Rikshemvärnsrådet

RiksHvR

Frivilliga försvarsorganisationer m .fl.
Flygvapenfrivilligas riksförbund
Frivilliga flygkåren
Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund
Frivilliga radioorganisationen
Riksförbundet Sveriges lottakårer
Sjövärnskårernas riksförbund
Svenska brukshundklubben
Svenska försvarsutbildningsförbundet
Sveriges Bilkårers Riksförbund
Vissa centrala myndigheter (motsv.) som hör till övriga departement
Kulturdepartementet (Ku)
Riksarkivet
(Statsheraldikern)
Statens försvarshistoriska museer
(Försvarets traditionsnämnd)

Inom HKV
LEDS
LEDS SAMO
LEDS ÖB GD stöd
LEDS PERS
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PROD MARIN
PROD FLYG
PROD LEDUND
PROD RIKSHV
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