
 

CHEFEN HAR ORDET 2016-03-22 
Regementskamrater! En intensiv och bra övningsperiod är över. För de allra flesta är det övningarna 
Vintersol och Cold Response som varit i fokus, men vi har också genomfört en hel del annan 
verksamhet inom vårt stora geografiska område. Nu börjar vårsolen värma igen och vi går in i nästa 
fas av verksamhetsåret.  

Vinterförmåga är en viktig del av vår krigföringsförmåga och den behövs om hela landet ska kunna försvaras. 
Strid i vintermiljö är - och ska vara - vår styrka och det är glädjande att fler och fler förband från södra Sverige 
deltar i vinterutbildning och samträning.  Jag tror att vi har hittat ett framgångskoncept där vi kombinerar 
vinterutbildning och samträning med en stor övning.  

Vintersol och Cold Response har varit värdefulla. Vi har fått 
öva i större förband, samövat funktioner och system av 
system, men också hanterat stridens konsekvenser. Det är 
bra att också hemvärnet fick möjlighet att delta. Alla 
deltagande förband har utvecklats i rätt riktning, men vi har 
också fått erfara att det finns områden som behöver 
utvecklas.  

Ett stort tack till alla inblandade, både övade och 
övningsledning, för era insatser.  I 19 levererar!  

Under Cold Response har vi fått många värdefulla kontakter 
med förband i söder och med våra nordiska 
samarbetsparter, och det finns ett stort intresse att delta i 
nästa års Vintersol. Jag hoppas att vi får till en riktigt bra 
ram för 191:a bataljonens krigsförbandsövning, tillika  
slutövning för grundutbildningen nästa vår.  

 
Nu går vi in i slutskedet för Vinterenhetens vinterkurser. 

Grundkursen på jägarbataljonen fortsätter enligt plan, med bland annat övning i fjällterräng, och i april blir det 
soldaterinran för rekryterna på den förberedande officerskursen, GMU-FOK, i Boden.  

Viktig ny grundutbildning 

Förberedelserna inför en ny grundutbildning för både hemvärnet och övriga förband intensifieras. Det är mycket 
viktigt att vi lyckas med den nya grundutbildningen. Det är ett nytt system som blir motorn i vår framtida 
personalförsörjning.  

På jägarbataljonen har man genomfört kompletterande antagningsprövning och läget är bra. För 
pansarbataljonen och hemvärnet är rekryteringsläget mer bekymmersamt. Nu behöver vi göra extra insatser för 
att främja rekryteringen. Vi undersöker bland annat möjligheten att köpa reklam på bio under våren. Vi har även 
fått mandat att ändra rekryteringsinformationen vid TRM, så att det framgår att vi också erbjuder 
tillsvidareanställning, inte enbart en deltidsanställning som det ser ut idag.  

Svensk-finska samarbetet blir allt viktigare och efter arméchefernas möte i Boden i mitten av mars har vi också 
fått en tydligare målbild om vad som ska åstadkommas. I slutet av april träffar jag och brigadchefen våra finska 
chefskollegor i Boden för fortsatta samtal. Tillsammans ska vi stärka vår förmåga. 

 



 
Krigsförbanden är fortsatt i fokus. Under våren väntar bland annat flera krigsförbandsövningar med hemvärnet 
och i mitten av maj övar de deltidsanställda pansarskyttekompanierna på pansarbataljonen.  

Även om nationellt försvar är i fokus fortsätter de internationella insatserna att vara en viktig del av vår 
verksamhet. Personalen i EUTM Mali 06 har nyligen kommit hem och FS 30 kommer hem snart. Jag ser fram 
emot att tacka alla personligen under medaljceremonin senare i vår. Vi förbereder oss också för att bemanna 
Mali 06 och Mali 07. Det kommer att bli en märkbar belastning på regementet under 2017, när en styrka är 
insatt och den andra utbildas. För att få synergieffekt håller vi ihop planering och utbildning inför båda 
insatserna på regementet.  

Läget i organisationen 

I mitten av april har vi första uppföljningen efter införandet av den nya organisationen. Då ska vi följa upp hur 
det blev och hur det går.  Jag är medveten om att det finns flera utmaningar och tillsammans försöker vi hitta 
lösningar som ska lätta på trycket längst ute på linan. 

I början av maj kommer jag att ha en chefssamling för att ta nästa steg i arbetet med förankringen av  
regementets målbild. Enheterna har i uppgift att bryta ned målen till sin nivå så att det blir tydligt för dig som 
medarbetare. Vi kommer också att fokusera på jämställdhetsintegrering, som är ett prioriterat område. 

Fler framgångar  

I fredags avslutade vi vårt 
stöd till Migrationsverket. Vi 
har fått mycket beröm för 
våra insatser, och jag vet att 
många av er som bidragit har 
upplevt det som meningsfullt. 
Vi har gjort skillnad. Ett stort 
tack till alla som deltagit. 

Vi har också haft idrottsliga 
framgångar. Jag gratulerar till 
utmärkta prestationer under 
Försvarsmaktsmästerskapet i 
skidor och Försvarsmakts-Vasan.  

Nästa stora utmaning blir Nordenskiöldsloppet då ett 10-tal åkare från regementet deltar. Följ och stöd dem 
gärna under det 22 mil långa loppet den 10 april. Ni som inte är redo att åka så långt kanske istället vill utmana 
laget från regementsledningen under Wintergames den 8 april.  

Innan dess hoppas jag att ni alla kan njuta av en välbehövlig påskledighet. Förhoppningsvis väntar många soliga 
vårvinterdagar som ger oss energi inför kommande verksamhet. 

Glad påsk! 

 

 

Mikael Frisell 
Regementschef  

 


