
Regementskamrater! 
 
På väg hem från Kiruna efter ett givande söndagsbesök hos mycket nöjda rekryter och 
befäl sammanfattar jag i några rader vad som händer just nu inom och utom 
regementet.  
 
Först några korta reflektioner från besöket i Kiruna. De GMU:er som genomförts under 
sommaren är nu under slutförande. De rekryter jag träffade under soldaterinran visade 

att de mycket väl svarar upp mot de krav som utbildningen innehåller. Jag blev både glad och 
imponerad av deras personliga färdigheter. Skoj att se och jag är säker på att det ser likadant ut i 
Boden. Ni som utbildar gör ett fantastiskt jobb. 
 
Planeringsarbete 
I regementsstaben har vi under förra veckan jobbat med att förbereda oss för att kunna 
stödja högkvarteret med underlag för det planeringsarbete som skall utgöra grunden för 
Försvarsmaktens svar på regeringens planeringsanvisningar. Försvarsmakten ska lämna underlag till 
regeringen, som sedan föreslår för riksdagen hur inriktningen för försvaret skall vara från 2016 och 
framåt. Ett beslut som väntas sent våren 2015. Efter sommaren pågår nu analyser inom en mängd 
områden, bland annat hur en ny grundutbildning kan utformas och hur mycket den i så fall kostar. 
Regementsförvaltare Mäkelä deltar i det arbetet. I många andra analyser som pågår stödjer vi 
antingen direkt eller via Markstridsskolan. Arbetet har ett högt tempo då Försvarsmaktens underlag 
skall lämnas före jul.  
 
Prio stänger på fredag 
Ett annat viktigt stabsarbete som påverkar er alla är att vi i hela Försvarsmakten nu går in i införande 
av PRIO steg 5/6. Det är därför viktigt att ni tar del av den information som finns på Emilia och de 
order som givits ut för att förbereda och genomföra införandet. Jag repeterar, tag del av 
informationen. Mer information kommer efterhand, bland annat om hur våra löner kommer att 
redovisas. Den 5 september till den 22 september är PRIO stängt.  
 
Lokalt och internationellt stöd 
Under de två senaste veckorna har insatser fortsatt att beordras av C MR N genom VB. Insatserna har 
främst handlat om att bistå polisen vid eftersök. Snabbt har vi lyckat få ihop frivilliga som kunnat 
hjälpa till. Systemet fungerar väl. I Afghanistan är FS 27 huvuddel på väg att avsluta insatsen och de 
börjar nu rotera hem. Kvar kommer en mindre del vara och stödja stabspersonal samt våra mentorer 
på OCC-R*.  Även i Mali sker nu i närtid rotation av I 19 personal. Personal från pansarbataljonen 
löses av med personal från jägarbataljonen under ledning av mj Joakim Eriksson. Vi önskar dem lycka 
till och önskar hemvändande från såväl Afghanistan som Mali välkomna hem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hittills i år har försvarsmakten i norra militärregionen stöttat samhället med ett 60-tal insatser. Bilden är från 
ett eftersök i Luleå under helgen, där Norrbottensbataljonen deltog och även återfann den försvunne mannen.  

http://emilia.swedi.mil.se/forband/i19/Pa-gang/Nyheter/Sidor/ViktigtatttankapainforPriostangning.aspx


Krigsförbandsövning i Kubbe 
Årets sista krigsförbandsövning, KFÖ, med hemvärnsbataljonerna avslutades förra helgen. Det var 
15:e hemvärnsbataljon som övade skydd av flygbas med hel bataljon. En lyckad förbandsövning där 
jag mötte stora delar av bataljonen som uppvisade ordning och reda och jag fick träffa en väl 
fungerande bataljonsstab och bra insatskompanier. Kvar återstår en hel del SÖF:ar, särskild övning 
befäl, för insatskompanierna runt om i Norrland.  
 
Hemvärnsmöten 
Efter att ha avnjutit några dagars jaktpremiär utan resultat för egen del deltog jag i 
förbandschefsmöte med Rikshemvärnschefen. Detta möte efterföljdes av Rikshemvärnschefens 
utbildningsgruppchefsmöte och hemvärnsbataljonschefsmöte. Det senare avslutades i söndags. 
Sammanfattningsvis kan vi nu konstatera att vi kommit långt med att implementera det nya 
hemvärnet. Utmaningarna, framförallt vad gäller rekrytering är fortsatt många och blir viktigare och 
viktigare på sikt. Det finns också en hel del intressanta och positiva konsekvenser för hemvärnet med 
de nationella skyddsstyrkorna om tankarna i regeringens planeringsanvisningar blir verklighet.  
 
Kebnekaise städat 
Hösten har vid övriga enheter gått igång enligt plan. Försvarsministern och kort därefter arméchefen 
har besökt Arvidsjaur och främst Jägarbataljonen. Städningen av Kebnekaise har genomförts och 
ytterligare ett ton har hämtats ned samtidigt som vi har lämnat stöd till "Håll Sverige Rent" som 
tillsammans med Försvarsmakten har gjort ett event med syfte att städa efter den ökande turismen i 
Kebnekaisemassivet. 
 
Fullmatad vecka 
I veckan besöker Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist Bodens garnison. Vi stödjer också 
Försvarets materielverk (FMV) genom att ge en bild av vad vi har för krav på materiel med mera. 
FMV är hos oss på en utbildning som de har beställt som börjar i Boden och avslutas i Arvidsjaur. Ska 
bli intressant att följa och bra att vi knyter kontakt med medarbetare på FMV. Jag kommer också att 
träffa de övriga förbandscheferna inom ramen för vårt Garnison Nord-samarbete på F21 och 
behandla frågor som till exempel mer samordning av utbildning. På onsdag öppnar jag 
Försvarsmaktens vinterseminarium som genomförs under ledning av vår vinterenhet på Hemvärnets 
stridsskola. Veckan avslutas sedan med att jag och regementsförvaltaren deltar i Umeå vid 
garnisonens dag och de militärmusikdagar som blir det sista bidraget till Umeå som ju i år är 
Kulturhuvudstad. Här är självklart Västerbottensgruppen medarrangör och drivande, inte minst när 
det gäller militärmusikdagarna, där tre av våra fyra hemvärnsmusikkårer deltar - tack för bra arbete. 
Utöver detta kan nämnas att regementet stödjer högkvarteret som genomför centralt skjutfältsmöte 
på Tåme och att Generalläkaren genomför ett besök i Arvidsjaur.  
 
Avslutningsvis påminner jag än en gång om att ni alla måste hjälpa till och vidta de åtgärder som 
krävs av var och en innan torsdag kväll då PRIO stängs på fredag.  
 
"Be Careful Out There" 
 
Olof Granander 
 
 
*OCC-R; Operations Coordination Center på regionnivå i Afghanistan, består av officerare och poliser, 
som inom OCCR samordnar och koordinerar sin verksamhet. Sverige har genom ISAF ansvar för den 
samverkans- och rådgivningsenhet som arbetar mot OCCR i norra provinsen i Afghanistan.   
 


