
 
CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 
Regementskamrater, 

Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis 
väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu när det händer 
mycket vid regementet. Men jag får acceptera att jag också har en mängd andra 
uppgifter att lösa. 
 
 

Samarbete 
Sedan mitt förra brev har det hänt mycket. I månadsskiftet januari-februari träffade jag Bodens kommun och 
kommunalrådet Inge Andersson. Här har Försvarsmakten, Bodens garnison och regementet ett bra stöd. Jag 
och mina chefskollegor vid A9, F21 och FMV/Vidsel har också träffat landshövdingen i Norrbotten tillsammans 
med kommunalråden i Luleå, Boden, Älvsbyn och Jokkmokk. Jag konstaterar att det är ett mycket gott 
samarbetsklimat i Norrbotten, både internt mellan förbanden och med kommuner och näringsliv. Det kommer 
regementet ha stor nytta av i vår fortsatta utveckling.  
 
Jag och chefen för A9 är också överens om att utveckla samarbetet mellan våra förband ytterligare inom en 
mängd områden som utbildning, övningar, personalförsörjning mm. Ett intressant område som vi tittar lite 
extra på är givetvis den nya grundutbildningen på 9-12 mån som med all säkerhet kommer starta under 2016. 
Jag återkommer med mer detaljer när vi har konkretiserat vår vilja och inriktning. 
 
Bra verksamhet och intressanta diskussioner 
Mina introbesök vid regementets olika enheter är nu avklarade. Jag vill tacka samtliga för bra bemötande. Jag 
har fått se bra verksamhet och vara med om intressanta diskussioner. Ni gör ett mycket bra jobb! Givetvis 
finns det en del utmaningar att lösa och där ni också behöver stöd av mig. Jag uppskattar ärlighet och gillar när 
vi har det högt i tak. Ni ska inte mörka eller skönmåla verksamheten för mig. En annan möjlighet att lyssna 
”utan filter” är regementsråden med civila, GSS och yngre officerare, som jag och regementsförvaltaren 
genomfört. Jag kommer inte själv kunna lösa alla våra utmaningar, men en bra början är att vi diskuterar dem.. 
Jag återkommer under våren med mina samlade reflektioner och kommentarer efter besöken. 
 
I slutet av februari besökte jag Gränsjägarbataljonens krigsförbandsövning (KFÖ). Det var en mycket bra övning 
där bataljonen återigen fick göra en förbands-KFÖ i vintermiljö med gruppering i gränszonen i Tornedalen. Jag 
och Rikshemvärnschefen fick med oss många positiva intryck från en övning och hemvärnsbataljon som 
fungerade mycket väl. 
 
Nordiskt samarbete 
Regementet har också varit värd för det nordiska Försvarsministermötet i Arvidsjaur. Ett mycket bra 
genomförande av Jägarbataljonen. Tillsammans med AJB och Vinterenheten fick jag möjlighet att prata om 

vinterutbildning, samarbeten och om de goda 
förutsättningar vi har för utbildning och övning av 
krigsförband här uppe i norr, men också vår syn på 
utvecklingen i regionen/Arktis.  

I veckan tog vi emot det nordiska militärkommittémötet. 
Tack till pansarbataljonen som tillsammans med våra 
danska kamrater genomförde en bra stridsförevisning 
med efterföljande redovisning och diskussion om vårt väl 
fungerande samarbete. 

 
 
 
 

Danskar under Vintersol 



 
Vi har också genomfört hemkomstprogram och medaljceremoni av EUTM Mali 04.Personalen från 
jägarbataljonen har löst uppgiften på ett alldeles utmärkt sätt och har nu lämnat över till kamraterna vid 
pansarbataljonen som ansvarar för EUTM Mali 05. Jag vill i detta sammanhang passa på att sända en tanke till 
alla våra regementskamrater som just nu löser en viktig uppgift vid någon av Försvarsmaktens insatser. De 
behöver all lycka och välgång vi kan önska dem. 
 
Full fart 
Vid regementet är det som sagt full fart. Förutom det jag nämnt ovan har en mängd andra aktiviteter och 
övningar genomförts. Jag kan inte räkna upp allt, men som exempel har Jägarbataljonen haft utbyten med 
både franska och danska förband i Arvidsjaur och förbereder nu delar av bataljonen för deltagandet i övning 
EUGENIE i Frankrike.  

Pansarbataljonen har fortsatt med befattningsutbildning, stöttat danskarnas utbildning och genomfört egna 
förberedelser inför Vintersol samt rekognoserat inför deltagande i en finsk förbandsövning till våren. Flera av 
våra hemvärnsbataljoner har övat med gott resultat, här ska utbildningsgruppernas goda arbete framhållas. 
Bra jobbat! MR N stab har bland annat genomfört särskild övning befäl och varit högre chef under 
Gränsjägarbataljonens KFÖ.  

Tredje brigadstaben har fortsatt utveckla brigadledningsförmågan, bland annat genom deltagande i andra 
brigadstabens ledningsträningsövning i Enköping. Försvarshälsan har avslutat hälsopatrullen i Umeå med gott 
resultat och startat upp densamma i Boden.  

Vinterenheten har haft ett 
mycket hektiskt program med 
värdskap för ett möte för militära 
förband med bergsförmåga, med 
drygt 50 deltagare från 15 länder, 
vinterutbildning av både svenska 
elever och utländska förband 
samt flera dykutbildningar.  

 

 

 

Ny försvarsmaktsorganisation 
Den nya organisationen, som numera kallas FM ORG Ny, ska börja intas den 1 januari 2016 och vara helt 
intagen i slutet av 2018. Under våren ska alla förband utarbeta sina införandeplaner och vi får återkomma till 
regementets införandeplan lite längre fram. Eftersom den nya organisationen ska intas successivt och att vi 
har naturliga avgångar kommande år ser jag ingen anledning till oro kopplat till övertalighet.  

Men det finns förstås andra utmaningar med den nya organisationen. Jag funderar mycket på vad den något 
minskade personalramen ska innebära för vår förmåga att producera våra krigsförband och driva runt den 
dagliga verksamheten, en fråga som blir särskilt tydlig vid Jägarbataljonen.  

Vi ska dock komma ihåg att inga beslut är fattade och det kommer inte heller fattas några beslut rörande 
organisationen före Försvarsbeslutet senare i vår. Jag vill också i sammanhanget framhålla att det finns flera 
positiva saker med den nya organisationen. Jag tänker t.ex. på att vi återinför 122/90-bataljoner och 
brigadspaningskompani samt att vi ska utveckla en depåorganisation där all personal är krigsplacerad. Dessa 
förändringar är något vi själva har efterfrågat. 

. 

 

Invigning IAMMS-möte (International Association of Military Mountain 
Schools) i Arvidsjaur. 



 

 

Vintersol  
Nu har vi precis avslutat övning Vintersol 15. Som övningsledare kan jag konstatera att övningen har 
genomförts på ett mycket bra sätt. Vid övade förband är dock inte alla målsättningar uppfyllda utan vi har ett 
antal saker vi behöver förbättra och utveckla. Det är nu viktigt att vi tar med oss dragna erfarenheter till 
kommande övningar och utbildning. Om vi ska öka våra förbands förmåga måste vi öva i större förband och 
det har vi gjort under en dryg vecka. Cirka 1000 personer från nio förband har övat tillsammans under 
övningen inom ett unikt stort område.  

Det är extra roligt med det stora deltagandet från förband som inte tillhör regementet. Jag tänker på våra 
vänner från den danska pansarbataljonen som har varit motståndare under övningen tillsammans med 
stridsvagnsdelar från Skaraborgs regemente, stridsflyget och helikopterskvadronen från F21, CBRN-kompaniet 
från SkyddC och delar av en artilleribataljon från A9. Något som också blev mycket lyckat under övningen var 
integreringen av Norrbottensbataljonens KFÖ. Det var definitivt inte sista gången som vi har med hemvärnet i 
denna typ av övningar. Tillsammans har vi satt krigsförbanden i fokus och tagit ett steg framåt mot en ökad 
operativ förmåga. 

Efter välbehövlig en helgvila laddar vi om för genomförandet av Militära VM i skidor. Då ska vi visa 
regementet, Bodens garnison och Boden med omnejd från sin bästa sida för de ca 350 gästerna från 20 länder 
som besöker oss under veckan. 

Årets framtidschef 
Till sist gratulerar vi Carl-Johan Olofsson på Jägarbataljonen som igår erhöll 
utmärkelsen Årets framtidschef på Chefsgalan i Stockholm. Priset delas ut till  
”En ledare som genom lyhördhet och mod att tänka nytt har lett yngre 
medarbetare mot goda resultat.” Ledarskapet är ett av Försvarsmaktens signum 
och Carl-Johan är genom sitt arbete vid Bergsplutonen en värdig vinnare av 
priset. 
 
Vi ses ute i verksamheten! 

 

Mikael Frisell 
Regementschef  
 

 


