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Regementskamrater! Hösten är här med sin höga klara luft och färgskiftningarna i naturen
börjar bli påtagliga. Det innebär också att de allra flesta av oss hunnit jobba många veckor
sedan semestern och att verksamheten vid regementet går på högvarv.

Vi hade inryckning för elvamånadersrekryter redan veckan efter midsommar och för niomånadersrekryter i
mitten på augusti. Totalt har vi nu cirka 600 värnpliktiga i Bodens garnison.
Det var inte utan viss oro för att drabbas av en omfattande smittspridning som vi tog emot soldaterna,
men våra rutiner med sjukvisitationer, identifiering av symptom, sjukförläggningar och testning har gjort
att vi än så länge klarat oss från allvarligare utbrott. Det är nu tydligt att vi kommer att vara påverkade av
pandemin under en lång period, men det känns även som vi hittat rutiner och åtgärder som medger
uthållighet. Här vill jag särskilt framhålla Försvarshälsans
stöd till våra förband.

Utbildning av rekryter.

Som en del i att skapa motståndskraft har jag även
beslutat att samtlig personal inom garnisonen ska
erbjudas vaccinering mot säsongsinfluensan. Den
medicinska bedömningen är att ökad motståndskraft mot
säsongsinfluensa är det bästa vi kan göra för att indirekt
öka motståndskraften även mot Covid.
Värnpliktsutbildningen fortskrider på ett mycket bra sätt
vid båda bataljonerna med god stöttning från våra
stödorganisationer.

Tyvärr ser vi relativt höga avgångstal vid jägarbataljonen, något vi hade som farhåga och som sannolikt är
en direkt konsekvens av att den utökade mönstringen ställdes in i våras.
Parallellt pågår även utbildning och insatsförberedelserna för Mali 13 som roterar ner i november och
december. Utbildningen går enligt plan och ni levererar mycket bra stöd.
Det ska vi fortsätta med för att ge dem de bästa förutsättningarna vi
kan inför den förändrade rollen vår Malistyrka kommer att ha som
insatsstyrka med bas i Gao.
Mali 13 kommer alltjämt att vara den mest prioriterade verksamheten
för regementet under hösten och nästa vår. Vi har även fått uppdraget
att ordna karantän för styrkan innan de roterar, det är en klurig nöt att
knäcka då vi samtidigt vill behålla högt stridsvärde på styrkan inför
insatsen och min bedömning är att det kommer att påverka vardagen
för många av oss vid regementet. Regementsstaben leder
bedömande för hur vi ska lösa uppgiften och kommer att fortlöpande
informera om hur det kommer att påverka oss alla.
Det faktum att vi sätter upp Mali 13 innebär naturligtvis även en ökad
belastning på alla som tjänstgör hemma vid regementet också. Många
av befattningstäterna för värnpliktsutbildningen är på kritisk nivå
avseende instruktörer och vi kommer att ställas inför många
utmaningar under hösten. Vi kommer att tvingas omplanera och hitta
nya lösningar, men vi kommer att lyckas.

Personal ur Mali 13 under utbildning i Tåme.

Det kommer att bli välutbildade soldater och grupper av årets värnpliktiga också. Framgångsfaktorn är att
inte gena i kurvorna för att snabbt komma till förbandsskedet. Om vi tvingas prioritera så är gruppens
grundläggande utbildning viktigare än att nå till kompanimål.
Brigadstaben genomförde nyligen krigsförbandsdagar och fortsätter öva med under hösten genomförs en
SÖB (särskild övning befäl) och stridsledningsövning, viktiga övningar för att fortsätta driva
brigadutvecklingen framåt.
Vi går även i väntans tider avseende den politiska processen kring nästa försvarsbeslut och kan nog
förvänta oss en något mer utdragen process än vad någon hoppats på. Dock fortsätter planeringen för att
återupprätta K 4 och för att ta emot funktionsförband syftande till att utbilda och förrådsställa hela
brigaden i norr. Kring dessa frågor finns inga politiska motsättningar och jag bedömer att vi kommer att få
fortsatta beslut och inriktningar i någon form under hösten.

Planeringen för att återupprätta Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur fortsätter.

En ytterligare krydda är att regeringen nu begärt att Försvarsmakten ska lämna in underlag kring
upprättande av ett regemente i Östersund. Med anledning av detta genomförs rekognoscering och
kostnadsberäkningar av infrastruktur under hösten. Armén är ansvariga för ett eventuellt återupprättande
av Jämtlands fältjägarregemente, I 5, och med största sannolikhet blir I 19 fadderförband i likhet med det
ansvar P 4 haft för återupprättandet av Gotlands regemente. Det är spännande att äntligen föra
diskussioner om hur det går till att återupprätta regementen samtidigt som det blir allt mer tydligt att
efterfrågan på personal i alla kategorier kommer att öka ännu mer.
Jag vill också passa på att hälsa Nils Johansson tillbaka till regementet som ställföreträdande
regementschef och Karin Gustafsson som stabschef då de båda tillträder sina befattningar den 1 oktober.
För att sammanfatta så kan man konstatera att det händer oerhört mycket på alla nivåer och att vi kommer
att ha en spännande höst framför oss.
Tack för det fina arbete ni gör, det ger effekter långt utanför regementet!

Överste Jonny Lindfors
Regementschef

