
SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND
Hemvärnet med de nationella 
skyddsstyrkorna är en del av För-
svarsmaktens insatsorganisation. 
Det är ett modernt krigsförband 
som utgör basen för försvaret 
av Sverige. Vi har en mycket hög 
beredskap, där vi med våra 25 
000 män och kvinnor ständigt är  
beredda på att göra skarpa insat-
ser. Tiden från larm till insats mäts 
i timmar. 

Nu utvecklas och föryngras 
Hemvärnet. Med mer avancerad  
utrustning och nästa generations 
soldater. I våra insatsplutoner är 
medelåldern under 30 år. Hemvär-
net har också den största andelen 
kvinnor i hela försvarsmakten.

I och med att värnplikten har lagts 
vilande har Hemvärnet fått större 
och viktigare uppgifter. Vi utbildar 
nya förband med nya förmågor. En 
helt ny organisation håller på att 
växa fram. Det nya Hemvärnet.

ANSÖKNINGSTIDEN BÖRJAR NU
Grundutbildningen till Hemvärnet 
är mellan fyra och sju månader.  
Under din grundutbildning kom-
mer du lära dig bland annat om 
strid, sjukvård och att arbeta i 
grupp. När du har slutfört din  
utbildning kommer du att få en 
skattefri premie på 4500 kronor 
gånger det antalet månader som 
du har slutfört. Under din utbild-
ning kommer du även att få en 
ekonomisk ersättning samt fritt 
boende, fri mat och fria resor hem. 

Efter din grundutbildning kommer 
du att fortsätta som hemvärns- 
soldat. I våra insatsplutoner kom-
mer du då att tjänstgöra åtta dagar 
om året, men beroende på vilken 
placering du får kan tiden komma 
att variera.

VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN?
Jag heter Bengt Tiberg och är chef för Uppland- och Västmanlandsgruppen. Jag och mina 
kollegor vid Ledningsregementet skriver till dig med frågan om du vill vara med och göra 
skillnad för Sverige? Vi har en ny grundutbildning som kommer att börja den 9 januari i  
Enköping. Vi behöver dig som vill göra skillnad på riktigt.

KOM SÅ BERÄTTAR VI MER
Den 22 november kommer vi ha 
ett informationskväll om Hemvär-
net på Ledningsregementet i En-
köping.

SCHEMA:
18:30  –  Fika
19:00 –  Information om grund-  
 utbildning och Hemvärnet
20:00 – Mingel och frågestund
20:30 – Slut

ANMÄLAN
Anmäl dig genom att skicka ett 
mail till ledr-rekrytering@mil.se. 
Skriv i mailet ditt namn, fullstän-
digt personnummer och om du 
har någon form av militär bak-
grund, så som GMU, värnplikt eller 
motsvarande. Märk mailet 
”INFOKVÄLL HEMVÄRNET”

Sista anmälningsdag: 17 NOV.

Välkommen!
Överstelöjtnant Bengt Tiberg
Chef
ledr-rekrytering@mil.se


