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Regementskamrater!  
 
Just nu pågår höstens planeringsinternat som sammanhålls av regementsstaben och 
militärregionstaben. Syftet är dels att gå igenom läget inför 2015 men också att blicka 
framåt mot 2016.  
 
Svårigheterna är dock flera. Dels har vi inte fått de slutliga ramarna från Arméchefen och 
Produktionsledningen. Dels har vi stora osäkerheter om vilka delar av 
Försvarsberedningens rapport, som presenterades i våras, som kommer att omfattas av 

beslut från Riksdagen våren 2015. Orsakerna till planeringssituationen är flera. Förberedelserna inför 
kommande försvarsbeslut kräver, som jag tidigare skrivit om, en hel del planeringskraft av Högkvarteret.   
 
Högkvarteret ägnar nu, med rätta, stort fokus åt detta, vilket påverkar framförhållningen. Vidare har, som 
ni väl känner till, den nya regeringen ännu inte presenterats och därmed inte startat arbetet med 
höstbudgeten. Detta påverkar framför allt vilka ekonomiska ramar Försvarsmakten kommer att ha 2015. 
Sannolikt kommer vi se detta sent i år. Vidare behöver materieltillgången 2015 klarläggas, också det 
kopplat till den ekonomi vi förfogar över. Sammantaget innebär allt detta att vi fortsatt måste göra ett antal 
planeringsantaganden vilket cheferna vid I 19 kommer att diskutera denna vecka.  
 
Stora övningar på gång 
Långsiktigt börjar det klarna att Försvarsmakten jobbar för ett deltagande i Cold Response 2016, 
förhoppningsvis något större än 2014 och i nästa steg en Försvarsmaktsövning, FMÖ, våren 2017. Detta 
känns bra för regementets vidkommande, det ger oss tydliga mål som vi skall jobba mot utöver att fortsätta 
att hålla en hög beredskap och utveckla krigsförbandens tillgänglighet och förmåga.  
 
Försvarsmaktens strategiska inriktning  
Jag kommer att återkomma till hur arbetet inför försvarsbeslutet fortskrider under personalorienteringarna 
vecka 45. Intill dess föreslår jag att ni tar del av Försvarsmaktens strategiska inriktning, FMSI, som 
fastställdes av ÖB under sommaren. Den är relativt lättläst och den ger en bra bild över åt vilket håll ÖB vill 
att utvecklingen av Försvarsmakten ska gå.  
Inriktningen är klart inom ramen för Försvarsberedningens rapport som ligger till grund för kommande 
försvarsbeslut.  
 
Mali och Afghanistan 
Internationellt har nu personal ur jägarbataljonen kommit på plats i Mali. De rapporter jag fått har varit 
positiva, de har kommit på plats på ett bra sätt och de har börjat verka. Det ska bli intressant att följa deras 
utveckling. Från Afghanistan har de delar av FS 27 som nu löst sin uppgift med avvecklingen kommit hem. 
De genomför i detta nu del av hemkomstverksamheten. Ur FS 27 finns cirka 20 personer kvar i området. 
Sverige har därmed anpassat sig till nästa fas där ISAF övergår till RSM, Resolute Support Mission. RSM blir 
nu verklighet i och med att Afghanistan och USA nu undertecknat ett säkerhetsavtal.  
 
Beredskapshöjningar och mobilisering 
På alla enheter har verksamheten fortsatt enligt plan. Bra verksamhet har genomförts och rapporterats 
oavsett om det har varit befattningsutbildning, grundkurs jägare, krigsförbandsövningar vid 
hemvärnsbataljoner eller fältövningar. Vi är riktigt duktiga på det vi gör. Närmast är det nu viktigt att vi 
också lägger mer kraft på att följa upp och kontrollera våra förberedelser för beredskapshöjningar och 
mobilisering. Del av Höstlöv kommer i år att fokusera på detta men det är också viktigt att de delar som 
inte ingår i höstlöv går igenom planer och kontrollerar förberedelser. Likt övriga Försvarsmakten kommer 
jag att under hösten låta öva och kontrollera vår handlingsberedskap.  
 
 
 

http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/3-organisation-forband/i19/fmsi-2014.pdf


Rekrytering i fokus 
Så några ord om rekrytering. Intresset är fortsatt stort för att söka för en anställning i försvarsmakten. 
Detta gäller oavsett personalkategori men särskilt högt när det gäller mot en heltidstjänstgöring. 
Utmaningen är nu att öka inflödet till förband med huvuddelen deltidssoldater och hemvärnsförbanden.  
Här uppmanar jag er att fortsätta jobba med att återrekrytera i det korta perspektivet. Det gäller de som 
har gjort GMU men lämnat av olika skäl, tidigare heltidstjänstgörande som slutat och tidigare värnpliktiga.  
I det långa perspektivet är det att fortsatt jobba med att få personalflödena att stabiliseras. Av den 
anledningen har vi nu inlett en återstart av projekt Arbetsgrupp personalförsörjning. Detta för att stödja er 
alla i rekryteringsarbetet och andra frågor som har med personalflödet av alla soldatkategorier att göra.  
 
Omvärldsutvecklingen  
Avslutningsvis konstaterar jag att det händer mycket nu som kommer att påverka oss. 
Omvärldsutvecklingen med en ny säkerhetssituation i Europa och flera negativa utvecklingar globalt, inte 
minst i Mellersta östern. Naturligtvis innebär det ett fortsatt internationellt samarbete, för vår del innebär 
det att vi kommer att fokusera mer på samarbete med Finland, och det har jag ju pekat på tidigare. Detta 
utan att för den skull minska på de samarbeten som nu pågår. 
 
Efterfrågade 
Arbetet med att ta fram underlag inför försvarsbeslutet pågår också för fullt. Det kommer att, i alla 
avseenden, att innebära en utveckling av Försvarsmakten. Sammantaget innebär allt detta att vi nu oftare 
får en positiv respons från samhället där vi blir mer och mer efterfrågade, inte bara för att stödja vid civila 
kriser av olika slag utan också att vi förväntas vara en del av att skydda vår egen frihet och vårt oberoende.  
 
"Be Careful Out There" 
 
Olof Granander 
 

 
Bild från grundkurs jägartjänst barmark. 


