
CHEFEN HAR ORDET 2015-04-01 

Regementskamrater, 
 
Efter en intensiv period är det dags att gå på några dagars härlig påskledighet. Innan dess 
vill jag skicka med er några rader om läget på förbandet just nu.  
 

 
Jag tror ingen missat att Bodens garnison var värd för det 53:e militära världsmästerskapet på skidor förra 
veckan. Vi har fått mycket beröm från CISM som gav oss uppdraget och jag är mer än nöjd med 
arrangemanget. Jag vill framföra ett stort tack till alla inblandade vid regementet, A9, Bodens kommun, 
Bodens skidallians med Paglakompaniet, SKALP och övriga inblandade. Vi har verkligen visat Boden och 

garnisonen från sin bästa sida. På 
webbsidan 
www.forsvarsmakten.se/wmsc2015 och på 
regementets Facebooksida finns både 
artiklar och bilder från VM-veckan,  så att 
ni som inte var på plats kan ta del av allt 
som hände.  
 
Mina fokusområden 2015 
I mitt förra chefen har ordet lovade jag 
återkomma med ytterligare kommenterar 
efter mina introbesök vid regementets 

enheter. Jag har redan återkopplat till min ledningsgrupp och samtliga direkt underställda chefer, DUC. I 
veckan har även jag, brigadchefen och stabschefen diskuterat hur vi ska gå vidare. Det är självklart att vi 
inte kan göra allt samtidigt. Generellt fungerar verksamheten vid regementet mycket bra. Men som det är 
med all verksamhet så finns det alltid områden, både mindre och större, som kan utvecklas. De större 
områden som vi nu prioriterar är: 
 
Krigsförbanden ska alltid vara i fokus i vår verksamhet. Vi alla är till för att utveckla och vidmakthålla våra 
krigsförband. För mig är detta grunden för all vår verksamhet så jag kommer inte att utveckla det mer. 
 
Verksamhetsmöten med DUC. Vissa stabsrutiner ska utvecklas så att vi sätter mina DUC och verksamheten 
ännu mer i fokus. Jag kommer bland annat att införa möten där jag och DUC har möjlighet att diskutera 
viktiga frågor på ett bättre sätt än idag. 
 
Utveckla regementets långsiktiga målbild och vägen till målet nu när vi vid årsskiftet får ett nytt 
försvarsbeslut. Det här arbetet är även prioriterat på Försvarsmaktsnivå i HKV och går under benämningen 
”Roller och relationer”. Vi återkommer till detta vid mina utbildningsdagar i slutet av april (mer om det 
längre ner). 
 
Utveckla en personalförsörjningsstrategi som omfattar alla personalkategorier vid regementet -  
officerare, soldater och civila, både heltids- och deltidstjänstgörande. Det ska vara tydligt hur vi jobbar med 
dessa frågor på I 19. Inom personalområdet kommer vi även att lyfta fram arbetet med 
jämställdhetsintegrering, som är ett mycket viktigt område. Här måste vi chefer vara föredömen om vi ska 
nå resultat. 
 
Arbetet med ny försvarsmaktsorganisation, FMOrg Ny. Det är viktigt med tydlig ledning av regementets 
arbete med att införa den nya organisationen. Jag har därför tillsatt en utvecklingsgrupp där både ATO och 
huvudskyddsombud ingår, under stabschefens ledning. Nu jobbar vi med en införandeplan för att kunna gå 
in i en ny organisation vid årsskiftet. Jag vill än en gång betona att det inte finns någon anledning till oro 
kopplat till övertalighet och att FM inte kommer att fatta några beslut förrän efter det kommande 
försvarsbeslutet senare i vår. 

http://www.forsvarsmakten.se/wmsc2015


 
Ny grundutbildning för soldater och hemvärnssoldater. Här ska vi samordna utbildningen så att vi 
möjliggör bästa möjliga balans mellan uppgifter, personella resurser och materiel, och ett långsiktigt 
fungerande stöd till utbildningsgrupperna. 
 
Fortsatt utveckling av våra samarbeten inom garnisonen, inom Garnison Nord, inom ramen för det 
nordiska samarbetet och det fördjupade samarbetet med Finland. En av åtgärderna är att jag och 
brigadchefen åker till Finland och träffar våra finska motsvarigheter i mitten av april. Målet för fortsatt 
samarbete är att det ska stödja vår verksamhet och utveckling. 
 
Fortsatt utveckling av vår försvarsplanering inklusive en fungerande mobiliseringsplan. All personal ska 
känna till sin uppgift vid mobilisering och i de olika försvarsplanerna. Ett mycket viktigt steg är utveckling av 
en depåorganisation där all personal krigsplaceras. 
 
Regementets utbildningsdagar 
Det var en sammanfattning över de viktigaste områdena vi nu jobbar vidare med. Jag ska även nämna 
något om utbildningsdagarna som genomförs den 27-28 april. Dag ett genomförs med all personal samlad 
vid regementet i Boden, dag två genomförs med chefer enligt respektive enhetschef. Syftet med dagarna är 
att vi ska påbörja arbetet som HKV benämner "Roller och relationer" på bredden inom regementet.  
 
Enkelt beskrivet handlar arbetet om Försvarsmaktens och regementets målbild, samt vägen mot målet. Det 
handlar också om hur vi ska få FM och regementet att vara en attraktiv arbetsgivare samt hur vi ska få 
stolta medarbetare. Som en grund för arbetet och kommande diskussioner vid respektive enhet ska vi dag 
ett försöka beskriva hur startläget ser ut. Hur ser utvecklingen ut i omvärlden och vårt närområde? Hur ser 
omvärlden och samhället på oss? Vad är medarbetarnas uppfattning om FM och I 19? Vilka är de stora 
dragen i FM och I 19:s utveckling? Vilken målbild är vi på väg emot? Hur ser resan ut de närmaste åren? 
mm. 
 
Försvarsbeslut våren 2015 
Avslutningsvis några korta ord om det kommande försvarsbeslutet. Som ni säkert har tagit del av i media så 
fortsätter den politiska diskussionen. Jag uppfattar att politikerna är överens om vad som måste göras, det 
vill säga höja FM operativa förmåga - men att det fortsatt är diskussion om hur mycket pengar som FM ska 
få. Vi ser med spänning fram emot den proposition som regeringen ska lägga till riksdagen senast den 24 
april. Då bli det första gången vi kan läsa om vad det nya försvarsbeslutet kommer innehålla. Riksdagen 
förväntas sedan att fatta beslut innan midsommar. 

 
Idag på förmiddagen avgjordes Wintergames. Totalt 
deltog 68 lag och jag gratulerar laget från 
Pansarskyttekompaniet som var snabbast runt banan.  
 
Nu sätter vi punkt och tar påskledigt. Jag önskar dig 
och din familj en trevlig påsk. Passa på och njut av 
ledigheten och ladda batterierna i det 
förhoppningsvis fina vårvintervädret. Som vanligt kan 
inte alla vara lediga, eftersom vi alltid har verksamhet 
igång, både på hemmaplan och internationellt. Jag 
hoppas att ni som jobbar under påskhelgen också får 
bra dagar på jobbet.  

 
Vi ses ute i verksamheten! 
 
Överste Mikael Frisell 
 
Chef Norrbottens regemente 


