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Överenskommelse mellan Försvarsmakten och SMKR gällande veteran- och anhörighetstöd Bakgrund.
Den 19 dec 2012 skrevs rubricerat överenskommelse mellan FM och SMKR.
Bakgrund
SMKR har i över 60 år företrätt de militära kamratföreningarna med blandat resultat. Vi
har under alla dessa år framhållit det arbete kamratföreningarna stödjer FM i.
Vi har själva utrett kamratföreningarnas roll och försett FM med detta arbete. När så FM
beslutade upphandla en utredning avseende kamratföreningarna 2010 så uppfattades det
mycket positivt. För snart 2 år sedan överlämnade Rote Consulting en mycket bra utredning
i frågan, tyvärr har inte mycket hänt i den frågan. Vi har stött på om detta i år igen och nu
har PROD sagt att de skall ta tag i den under våren 2013.
Vad har hänt under tiden då, jo 2008 påbörjades en utredning av Allan Widman som blev ett
betänkande ”En svensk Veteranutredning del 2, SOU 2008:9”. SMKR var inte en av remissinstanserna men valde att lämna ett remissvar och påtalade att utredaren bör lyfta fram
kamratföreningsrörelsen som en resurs att utnyttja för stöd till veteraner. Då fick vi med
kamratföreningsrörelsen i utredningen.
2010 var ordförande i SMKR med i Folk och Försvars konferens i Sälen där en av punkterna
på programmet var veteranstöd. Vi var där för att göra kamratföreningsrörelsen känd.
Att det har hänt mycket inom området stöd till veteraner har vi veteranförbundet Fredsbaskrarna att tacka för och för att vi inom SMKR har kunnat hänga på det ”tåget”
Det hände som sagt var inte mycket inom det traditionella arbetet som kamratföreningarna
står för, men nu kom en ny inriktning från FM och vi tyckte det var bra att hänga på det
”tåget” eftersom vi vet att kamratföreningar i alla delar av landet gärna vill stödja FM och de
som tjänstgör/tjänstgjort i FM.
Veteranavdelningen som organisation kom till i HKV 2011 och sedan dess har vi varit med
på månatliga möten och också deltagit i utbildningar av bl.a. förbandschefer, anhörig- och
veteranansvariga vid förbanden. Det har vi gjort tillsamman med tre andra ideella organisationer, Svenska Veteranförbundet Fredsbaskrarna, Svenska Soldathemsförbundet och
Invidzonen och det har varit ett givande samarbete.
Försvarsmakten har viljan att på många olika sätt stödja veteraner och dess anhöriga och
där är vi säkra på att kamratföreningarna har en roll att spela.
Regeringen beslutade den 8 dec 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utforma förslag till hur den frivilliga försvarsverk-samheten kan utvidgas till att innefatta
verksamhet till stöd för Försvarsmaktens personal vid internationella insatser och veteransoldater samt deras anhöriga. Allan Widman förordnades som utredare. Utredningen fick ett
tilläggsdirektiv i augusti 2012 och i februari i år överlämnade utredaren ett delbetänkande
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”Den svenska veteranpolitiken – Statligt bidrag till frivilliga organisationer som stödjer veteransoldater och anhöriga (SOU 2013:8)
Under hösten sände SMKR underlag till utredningen och vid ett tillfälle hade vi möjligheten
att träffa utredningssekreteraren och senare i november Allan Widman själv. Kamratföreningsrörelsen finns med bland de ideella organisationerna som nämns i utredningen och
Försvarsmakten har nu ”legitimitet” i sitt uppdrag att ge statligt bidrag till de organisationer som stödjer Försvarsmakten i sitt arbete att stödja veteraner och dess anhöriga. Förhoppningsvis läggs detta som en proposition under våren.
För SMKR har det varit viktigt att vara med i detta arbete då vi vet att det redan i dag finns
kamratföreningar som stödjer de lokala förbanden i arbetet med stöd till veteraner och anhöriga och vi hoppas att flera av kamratföreningarna skall göra det.
I och med att SMKR har skrivit en överenskommelse med Försvarsmakten och fått ekonomiska medel för att genomföra det som avtalats om i överenskommelsen är vi nu ute och
informerar kamratföreningarna om detta. Vår förhoppning är att flera kamratföreningar
ställer upp på Försvarsmakten uppgift och hjälper till med det man kan för att stödja veteraner och dess anhöriga. Kamratföreningsrörelsen är unik på det sätt att de känner Försvarsmaktens verksamhet och traditioner och vi finns över hela Sveriges yta.
De utgifter ni har för detta kommer att täckas av SMKR tilldelade medel från FM om vi inte
får andra direktiv. Vi kommer också att kräva en del rapportering från er för att i vår tur
avrapportera till Försvarsmakten.
Ställ upp på detta om ni har möjlighet!
SMKR kommer att fortsätta sitt idoga arbete med att påpeka att ”Björn Andersons utredning” måste tas omhand, och allt det andra arbetet som görs för Försvarsmakten av kamratföreningarna måste värdesättas på ett sätt som gör att de lokala förbanden kan skriva en
överenskommelse med kamratföreningarna.
Lycka till med det ideella arbete ni bedriver ute i landet.
Hör av er till era regionala ombud eller direkt till kansliet med frågor eller det som ni vill att
SMKR skall hjälpa er med.

Christer Olofsson
Ordf. SMKR
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