
CHEFEN HAR ORDET 141111 
 
Regementskamrater! 

 
Det är dags att även i skrift sammanfatta läget vid regementet från norr till söder 
och därför blir detta brev lite längre än vanligt. Regementet har fortsatt ett stort 
internationellt engagemang och bidrar med officerare och soldater i FS 27, 
UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) i 
Kashmir samt EUTM (European Training Mission) i Mali. Till K3:s insats i Mali 
bidrar vi med sjukvårdsteam samt en officer ur jägarbataljonen.  
 

 

 
 
En av gränsjägarbataljonens insatsplutoner övade nyligen en insats där sabotage mot ett skyddsobjekt i 
Kalixområdet ingick i scenariot. 
 
Nationellt har I 19 genom våra hemvärnsförband, IBSS (insatsberedda skyddsstyrkorna) och TPSS 
(transportskyddsstyrkorna) genomfört 18 insatser senaste månaden fördelade på eftersök, 
transportskydd och rondering. Hittills i år har hela 105 insatser genomförts, och så sent som i förra 
veckan fick även EOD-gruppen i Boden bidra med stöd när en bomb röjdes i Haparanda skärgård.  
 
Verksamheten följer i stort uppgjorda planer även om vi på flera håll har tvingats sänka ambitionen 
då kravet att reducera den så kallade ledighetskulden innebär att vi inte kan göra allt vi planerat när 
året började. Jag tycker att ni alla på ett bra sätt har bidragit till att vi nu börjar få en bättre situation. 
För "koncernen" Försvarsmakten innebär detta att medel frigörs för verksamheten och 
förhoppningsvis får I 19 också del av detta, men det är svårt att mäta.   
 



Under de senaste veckorna har vi genom G1:s försorg jobbat med att förbereda ”pilotförsöket - 
minska administration”. Jag bedömer att det kan starta på både pansarbataljonen och 
jägarbataljonen i samband med årsskiftet.  
 
Ny chef AG-personalförsörjning 
Ett viktigt arbete som sker i det tysta är att utveckla GSS (gruppbefäl, soldater och sjömän) 
personalförsörjningsplan och att skapa möjligheter för en utveckling för GSS vid regementet och 
Försvarsmakten. Inom några veckor kommer AG-personalförsörjning att stärkas upp då major 
Thomas Lundberg från brigadstaben kliver in som chef för denna arbetsgrupp. Min plan är att AG-
personalförsörjning ska vara bemannad fullt ut från årsskiftet och därmed kunna jobba mer utåtriktat 
som stöd till alla enheter.  
 
Elva nya medarbetare 
Vi kan nu konstatera att vårens satsningar på gruppchefsutbildning har fallit väl ut. Officerare, 
gruppchefer och soldater jobbar nu dagligen tillsammans och rollerna mellan olika befattningshavare 
är nu mer tydliga. Glädjande i detta sammanhang är också att vi välkomnat elva nya förste 
sergeanter till regementet - gruppchefer som efter genomförd ASOU (anpassad 
specialistofficersutbildning) återkommit till förbandet. 
 
Utbildningsproblem vid införandet av PRIO Go-Live 
PRIO-införandet Go-Live 2 uppfattas av I 19 som ett mycket dåligt lett genomförande vilket jag 
anmält bland annat i månadsrapport till högre chef. Det beror främst på att förbanden inte kunnat 
vara delaktiga i införandeprocessen eller fått ta del av en förstegsutbildning, vilket till exempel 
FMLOG haft möjlighet till. Min uppfattning är att även det fortsatta införandet Go-Live 3 kommer att 
innebära konsekvenser för verksamheter eftersom ett stort antal personer från verksamheten skall 
genomgå längre utbildningar. 
 
Bra verksamhet vid alla krigsförband 
Det är full fart vid alla krigsförband, precis som det ska vara. 
 
Militärregion Nord har deltagit med ett reducerat ledningslag under den civila krisledningsövningen 
YRKURS i Västernorrland. MR N har också genomfört regionalt samverkansmöte samt underrättelse- 
och säkerhetsberedning i Umeå med mycket gott resultat. MR N stab har vidare genomfört en 
ledningsträningsövning med såväl heltids- som deltidstjänstgörande personal. Övningen var av 
grundläggande karaktär men gav nödvändiga kunskaper och färdigheter för att fortsätta utveckla 
hela stabens förmåga. Inte minst var den en viktig del av förberedelserna inför deltagandet i 
övningen DAGNY som börjar nu.  
 
Tredje brigadstaben fokuserar utöver rutinverksamhet främst på brigadtaktik, stöd till övningar samt 
utveckling av egen brigadledningsförmåga. Staben har deltagit på både armétaktisk chef och chefen 
för ledningssystems fältövningar där både brigadtaktik- samt taktisk och teknisk ledningsförmåga 
inom brigad har belysts. Närmast är det Höstlöv som gäller, där även Ledningsregementet deltar med 
en främre ledningsplats (FLP) för att stödja brigadledning. Staben har också genomfört en särskild 
övning befäl, med syfte att dokumentera och diskutera taktiska och reglementariska erfarenheter. 
 
191:a mekaniserade bataljonen har genomfört förbandsutbildning med skarp ammunition (FUSA) 
och stridsutbildning med skarp ammunition (SUSA). I samband med det har elever från 
Markstridsskolans FUSA-kurs examinerats. 1912:e pansarskyttekompaniet har genomfört 
skarpskjutningar i kompani och pluton i Lomben, understödda av 1915:e trosskompaniet. Även 
1914:e pansarskyttekompaniet har genomfört förbandsutbildning med skarp ammunition, i Tåme. 
1910:e ledning- och understödskompaniet har genomfört vapenskolor i Kusträsk. Planering av övning 



Vintersol har påbörjats vid bataljonen, vilken kommer att innehålla deltagare från Panserbataljonen 
vid Jydske Dragon Regimentet.  
 
192:a mekaniserade bataljonen har understött 191:a mekaniserade bataljonens verksamhet. 1920:e 
ledning- och understödskompaniet har, inom ramen för pågående befattningsutbildning (BFU), 
tillsammans med 1910:e ledning- och understödskompaniet genomfört SUSA i Kusträsk. 1921:a 
pansarskyttekompaniet inleder nu sin väl förberedda krigsförbandsövning.  
 
Jägarbataljonen fortsätter förberedelserna för att avdela en sjukvårdsgrupp till MINUSMA 01 i stort 
enligt plan. Jägarbataljonen har också avdelat en kompanichef till högkvarterskompaniet i MINUSMA 
01. Vid bataljonen sker nu fortsatt grundutbildning med delarna grundutbildning jägarsoldat och 
grundutbildning förstärkningssoldat. Under hösten har också grundkurs jägartjänst barmark slutförts 
med egen personal samt två externa elever. En färdighetskontroll har genomförts med all 
heltidstjänstgörande personal och erfarenheter därifrån implementeras nu i kommande utbildning 
och träning.  
 
Hemvärnsbataljonerna har till huvuddel genomfört alla förbandsövningar som nu är avslutade med 
överlag gott resultat. Under oktober har särskild övning i förband genomförts med 102:a 
insatskompaniet. Förbanden har även deltagit i Rikshemvärnschefens fältövning och genomfört en 
planering inför 2015.  
 
Avslutningsvis 
Det är nu exakt en månad till jag kommer att lämna över befälet till överste Mikael Frisell som tar 
över ett förband som kan, och ska vara, stolt över vad det årligen åstadkommer. Jag och 
regementsförvaltaren får ofta frågan – hur gör ni på I 19? Det beror bara på en sak. Vi har ett bra 
koncept och ligger långt fram, oavsett om det gäller krigsförbandsverksamhet, militärregionens 
verksamhet eller vår hemvärns- och frivilligverksamhet. Mycket löser vi genom att vi hjälper varandra 
och jag vill också framhålla de stödfunktioner som finns inom förbandet.  
Var rädda om den förbandsandan på alla nivåer.  
 
Be Careful Out There 
 
Olof Granander 
 


