
Chefen har ordet 140916 

 

Regementskamrater!  

 

Välkomna tillbaka till en ny vecka. En del efter en veckas jakt, andra efter en skön helg. 

Vi kommer också tillbaka efter en helg när Sverige haft val och som slutat med att vi har 

en ny parlamentarisk situation i landet, men också i de län och kommuner som vi verkar 

i dagligen.  

 
Det är naturligtvis för tidigt att se vad det får för konsekvenser men låt oss utgå från att 
de långsiktiga förslag som en enig försvarsberedning skrev i sin rapport alltjämt ligger fast. 

Gör de det kan vi förhoppningsvis få långsiktighet och tydlighet i hur vi skall fortsätta utveckla 
Försvarsmakten. Samtidigt som vi skall vara medvetna om att vi har en osäker omvärld som i stor 
utsträckning kan komma att påverka oss på olika sätt.  
 
Den här veckan kommer den andra rotationen från Mali med EUTM hem och jag kommer att träffa dem på 
onsdag. Det ska bli intressant att höra hur de upplevt insatsen och jobbet att vara utbildare åt den 
Malesiska armén. Samtidigt har den andra rotationen från I 19 lämnat och beräknas vara på plats senare i 
veckan. Också från FS 27 kommer delar hem denna vecka. Alla ska vara varmt välkomna tillbaka.  
 
Ledningsträning 

Delar av regementet har den senaste tiden deltagit Brigadstridsövning 14 med ett gott resultat. Övningen 
var en ledningsträningsövning som övade brigad- och bataljonsledningar i fördröjnings- och anfallsstrid. 
Andra brigadstaben var den stab som övades och tredje brigadstaben och brigadchefen var med och 
spelade sidoförband. 192:a mekaniserade bataljonen, till del förstärkt med personal ur 191:a bataljonen var 
också övade. Hemma i Boden har befattningsutbildningar inletts och GMU-plutonerna har genomfört den 
avslutande utmaningen - "aldrig ge upp". Bergsplutonen i Arvidsjaur har genomfört avancerad träning i 
högalpin terräng i Schweiz samtidigt som den grundläggande utbildningen till jägarsoldat och 
förstärkningssoldat, GUJ och GUF, fortsätter.  
 
Mikael Frisell tar över 

I förra veckan blev det också klart vem som efterträder mig som regementschef för Sveriges bästa förband. 
Det är överste Mikael Frisell. Idag är överste Frisell en av ÖB:s närmaste medarbetare och har tidigare bland 
annat varit stabschef vid FMLOG. En del känner säkert också honom från hans tid som stabschef vid Force 
Headquarters, FHQ, NBG11. Överste Frisell kommer ursprungligen från P 4. Jag är säker på att det kommer 
att bli en bra lösning för regementet och dess framtid. Den 10 december lämnar jag över befälet efter att 
ha haft förmånen att vara chef i nästan fem år. Jag får ofta frågan vad jag skall göra sen. Det är inte helt 
klart utan jag för just nu en dialog om detta och återkommer så fort det är klart.  
 
Prio lön 

PRIO är som ni vet stängt ytterligare en vecka. Det innebär som jag skrev tidigare att vi har en hel del 
utmaningar att hantera som berör oss alla. Tydligast för var och en är hantering av er lön. Septemberlönen 
blir den sista i Palasso och kommer att fungera som vanligt, det vill säga enligt gängse rutin. Ett litet 
undantag är dock att den digitala lönespecifikationen inte finns på plats i Prio vid öppningen den 22 
september, utan först några dagar senare. Under stängningsperioden uppmanas chefer att fortsätta att 
skicka in formulär till HR Centrum, som vanligt. Det är speciellt viktigt vid till exempel anställning så att HR 
C, så fort Prio öppnar kan registrera i systemet så att lön betalas ut i tid. 
  
Införandet av Prio lön kommer initialt att medföra en kraftigt ökad arbetsbelastning för HR Centrum.  
Handläggningstider kommer att bli längre och det finns en klar risk att de behöver prioritera bland 
arbetsuppgifter. Återigen - ta del av PRIO-relaterad information som delges.  
 

 

 



Säkerhetsinspektion 

För egen del är jag tillsammans med regementsförvaltaren, G 1:or, S1:or och ATO på resa för att besöka 
huvuddelen av de elever som vi just nu har vid olika skolor. Från onsdag är jag tillbaka i Boden och där 
väntar mottagning av MALI 03 och soldaterinran av GMU:n. På onsdag får vi besök av J5 vid Högkvarterets 
insatsstab. De kommer hit för att bli uppdaterade om vår planering och våra tankar om krigsplanering. 
Under veckan ska vi alla som jobbar i Boden också förbereda Säkerhetsinspektörens inspektion som sker 
kommande vecka. Denna sker samtidigt som två viktiga fältövningar genomförs i Norrbotten genom 
regementets försorg. Dels MR N fältövning och del brigadstabens fältövning. Jag kommer att följa MR N och 
brigadchefen följer brigadstabens. 
 
Det är en spännande tid vi har framför oss, det är helt klart.  
"Be Careful Out There" 
 
Olof Granander 

 

 
Jägarbataljonens bergspluton genomförde under vecka 37 teknisk examination som avslutning på 

den alpina bergsledarutbildningen i Schweiz. 


