
CHEFEN HAR ORDET 2016-11-03 
 
Regementskamrater!  
Tiden rusar iväg, vi är redan inne i november och det är snart dags att summera året. 
Det är dock full fart på verksamheten ända fram till jul så det hinner bli några kapitel 
till innan vi summerar 2016. 
 
Jag konstaterar ännu en gång att vi har en omfattande och varierande verksamhet, 

över ett stort geografiskt område. Vi lever verkligen upp till vår vision att ”I 19 levererar alltid, i alla 
situationer och i alla miljöer”. Vi gör inte bara mycket, vi gör även rätt saker. Jag imponeras över alla 
goda insatser som regementets personal uträttar. Det är med stolthet jag är chef I 19 och chef 
Militärregion nord. Jag kan inte räkna upp all verksamhet här, men jag vill i alla fall beröra våra 
nationella insatser. 
 
Vi är nu verksamma på Gotland, där kompaniet från Pansarbataljonen löser en viktig uppgift på ett 
utmärkt sätt. Tiden ägnas även till fortsatt utbildning och träning. Vid mitt besök på Gotland förra 
veckan träffade jag enbart positiva soldater och officerare, i fält, i stridsfordonsgaraget, under 
utbildning och vid fikapauserna. Bra jobbat, fortsätt så! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den senaste tiden har vi också genomfört ett antal skarpa insatser, bland annat ammunitionsröjning  
och flera eftersök. Stort tack till alla som med kort varsel och stort engagemang ställer upp och bidrar 
till att rädda liv eller medverkar så att anhöriga får en möjlighet att göra avslut. 
 
Vi bryter mark 
Nästa större milstolpe i vår verksamhet är pansarbataljonens krigsförbandsövning (KFÖ) med 
samtliga personalkategorier; heltid, deltid och plikt samt soldater från årets grundutbildning. 
Övningen sammanfaller med slutövningen för grundutbildningen vid både jägarbataljonen och 

Pansarskyttekompaniet på Gotland 



pansarbataljonen och utgör stommen i övning Vintersol i mars. Vi är bland de första i Försvarsmakten 
att åter genomföra KFÖ i bataljon, där samtliga anställningsformer är representerade. Våra 
erfarenheter kommer att vara till nytta för kommande KFÖ:er på regementet och i Försvarsmakten.  
 

Förberedelserna för övningen är i full gång, bland annat 
tränade tidigare utbildade värnpliktiga 
stridsvagnsbesättningar i besättningsträningsanläggningen 
i Skövde förra veckan. Även där träffade jag många positiva 
soldater. Det är inspirerande att se att systemet fungerar 
och att kunskaper och färdigheter sitter i ryggmärgen.  
Nu ser jag fram emot övningen i full skala till våren. 
 
Två ansträngande år 
Efter årsskiftet fortsätter utbildningen för kommande 
Maliinsats på bred front. Mali06, där jägarbataljonen är 
huvudansvarig, roterar ner i maj/juni 2017, samtidigt som 
pansarbataljonen går in i utbildningsfasen för Mali07.  
 
Vi har sedan tidigare konstaterat att 2017-2018 blir två år 
med mycket hård belastning. Under planeringsinternatet 
med mina chefer i början av oktober ägnade vi mycket 
kraft åt att se över planerad verksamhet för kommande år.  
 

 
Det är viktigt att vi anpassar ambitionsnivån med hänsyn till att våra resurser är hårt belastade. Vi 
kommer inte att kunna göra eller vara med på allt under den här tiden. Ibland måste vi säga nej, och 
det gör vi med stöd av mina prioriteringar; insatser, grundutbildning och krigsförbandsövningar.  
 
Jag har även fattat beslut om att stödja jägarbataljonen och pansarbataljonen ytterligare. Jag är 
medveten om att det får konsekvenser för vissa enheter, främst för regementsstaben, brigadstaben 
och vinterenheten. Det är dock ett nödvändigt beslut för att vi ska klara de stora uppgifterna vi har 
kommande år. Mitt beslut gäller tills båda Maliinsatserna är avslutade. Då har vi en annan situation 
och då är det dags att se över vilket stöd som fortsatt behövs.  
 
Ta hand om FM Vind-resultatet 
När vi är hårt belastade är det extra viktigt att värna om medarbetarna. Snart kommer resultatet av 
medarbetarundersökningen FM Vind. Det har tyvärr varit en del tekniska problem, men det är ändå 
drygt 70% som har fullföljt enkäten, vilket får anses vara godkänt under rådande omständigheter. Nu 
är det viktigt att vi avdelar tid, tar hand om resultatet och jobbar aktivt med det på alla enheter. FM 
Vind är ett verktyg som, om vi använder det rätt, kan hjälpa oss att utveckla arbetslaget och vår 
arbetsmiljö. 
 
Till helgen får många av oss några extra timmar ledigt i samband med Allhelgonahelgen. Oavsett om 
du är ledig eller jobbar, så önskar jag dig en skön och fridfull helg.  
Vi ses i verksamheten! 
 

 
 
 
 
 

Mikael Frisell 
Regementschef 

Värnpliktig i besättningsträningsanläggningen 


