CHEFEN Har ordet 200310
Regementskamrater!
Ljuset har återvänt, sportlovet har passerat och vårvinterns ankomst är ett faktum.
Det innebär även att övningssäsongen vid våra förband är på väg att nå sin kulmen.

Pansarbataljonen, Pbat, genomför övning Vintersol som slutövning där krigsförbandsövning med
3.brigadspaningskompaniet är en viktig milstolpe. Arméns Jägarbataljon, AJB, genomför
krigsförbandsövning med 193.jbat inom ramen för övningen Cold Response i Norge under samma
tidsperiod – vecka 11-12. Därefter är det något förenklat endast kompletterande utbildning, högvakt, vård
och MUCK som återstår av utbildningsåret för våra värnpliktiga. Dock behöver vi ju inte vänta så länge
innan det är inryck igen i juni.

Bilder: Pbat bataljonsövning inför Vintersol och AJB i början av Cold Response.

Många av våra kontinuerligt anställda soldater vid AJB är fortfarande under återhämtning efter Irakinsatsen
samtidigt som Pbat har en mindre styrka ingående i Mali 11 och förbereder att i början av sommaren
påbörja utbildningen av Mali 13 som blir ett betydligt större åtagande för regementet - och framförallt
Pbat.
Tillväxten börjar kännas
Med anledning av Mali 13 och det faktum att vi fortfarande försöker optimera oss mot att hantera både
värnpliktsutbildning och stående förband parallellt så känns det faktiskt inte bara negativt att
Försvarsmakten, FM, i sin helhet håller igen verksamhet under 2020 och under 2021 reducerar antalet
värnpliktiga något i syfte att hålla nere kostnader. I enkelhet är läget att för första gången så återlämnade
inte förbanden i FM några ekonomiska medel i samband med årsredovisningarna. Vi har helt enkelt
påbörjat tillväxten och det märks i form av ökade kostnader för personal och verksamhet. Det är bra och
naturligt, men utvecklingen följde inte ett förutsägbart mönster vilket medförde att den ekonomi FM
planerat att anslagsspara in i 2020 och vidare mot 2021 förbrukades redan 2019.
Detta måste vi förbättra
Tyvärr har vi vid regementet bidragit på ett negativt sätt genom att ej ha löst uttag av kompensation för
övningsdygn, ÖD komp, till max 32 timmar vid årsskiftet. Vår del är ca 1,6 miljoner i verksamhetsmedel som
brinner inne för att väga upp ledighetsskulden. Det kommer sannolikt att innebära att jag tvingas införa
hårdare restriktioner kring nyttjande av ÖD och uttag av kompensationsledighet under innevarande år.
Samtidigt som anslagssparandet uteblev så finns stora osäkerheter kring kostnader för
försvarsmaktsövningen Aurora 20, som är FM mest prioriterade verksamhet under året. I syfte att
säkerställa ett bra genomförande av bland annat Aurora har man tidigt valt att pausa nyanställningar av
civila för tillväxt och återanställning av yrkesofficerare. Ersättningsrekrytering och nyanställning av
nyutbildade officerare genomförs enligt plan.

Parallellt med årets ekonomistyrningar har FM även lämnat in budgetunderlaget för 2021 till regeringen,
det underlaget understryker det militära råd som FM lämnade till regeringen den femtonde november förra
året där man påpekade att försvarsberedningens beräkningar inte korrelerar med FM beräkningar.
Som ni säkert uppfattat i media pågår för närvarande politiska förhandlingar kring försvarsberedningens
rapport, framförallt avseende hur mycket den tillförda ekonomin räcker till samt hur balansen mellan
satsningar på de olika försvarsgrenarna ska se ut. Vi har haft förmånen att ha ett antal försvarspolitiker på
besök under vintern och räknar med fler besök under våren. Det är alltid bra att de som fattar besluten
besöker oss för att ta del av våra förutsättningar och budskap, och jag upplever att politikerna är lyhörda
och mycket intresserade av vår verksamhet.
Fullt tryck även 2020
Allt jag skrivit i de ovanstående styckena om ekonomi och tillväxt är relativt ointressant för oss vid
regementet och inget som vi behöver fundera särskilt mycket på, förutom uttag av ÖD. Jag är helt säker på
att vi kommer att ha fullt tryck i verksamheten 2020 och törs med mycket stor sannolikhet förutspå att vi
kommer att fortsätta tillväxa mot att utbilda och förrådsställa en brigad i norr i en takt som blir hanterbar.
Vi kommer även att återupprätta K4 i Arvidsjaur och utbilda två Norrlandsjägarbataljoner. Att ha i
bakhuvudet är även den politiska viljan att ha en brigad som är särskilt dedikerad att kunna verka i Finland,
när man gör utfästelser mot andra nationer och partners är det betydligt svårare att backa än om det bara
gäller den egna planeringen.
Bodens Garnison 2025 blir allt tydligare
Arbetet med planeringen för att omhänderta kommande försvarsbeslut pågår inom ramen för
projektgruppen Bodens Garnison 2025, BG2025. Där har Arméstaben nyligen gett ut reviderade riktlinjer
för Arméorganisation 2025, vilket gör att vi kan driva planeringen vidare och tydligare fokusera på HUR och
NÄR istället för VAD. Vår målbild stämmer fortfarande, dock med en långsammare intagandetakt. Ett viktigt
ställningstagande i arbetet är hur vi ska genomföra garnisonssamordning. Där är min och övriga chefers
inriktning tills vidare att vi i största möjliga mån ska undvika att omorganisera och slå samman funktioner,
utan snarare fokusera på hur vi samarbetar och koordinerar redan befintliga strukturer i syfte att inte stjäla
kraft och därmed hämma tillväxtmöjligheter på respektive förband.
Beröm
Precis som förra året har ni gjort ett fantastiskt jobb med att attrahera och rekrytera potentiella kollegor.
Det är ett mycket stort antal sökande från I 19 till våra officersutbildningar och alla ni är en del av det
intryck som gör att man vill jobba vid
regementet. Allt från restaurang,
förråd, försvarshälsa, resor och
fritidsverksamhet till den faktiska
utbildningen och övningarna.
Vi får även oerhört mycket beröm
från gästande förband i samband med
de många vinterutbildningar som
genomförs. Såväl logistikstöd som
utbildningsstöd och övningsplatser
lovordas kontinuerligt.
Bild: Ett av många besök under vintern, här
politiker från försvarsutskottet som besöker
FMVE internationella dykutbildning.

Till sist
För att enkelt sammanfatta mitt budskap: Sköt ÖD uttag och redovisning bättre, vi får inte misslyckas med
detta 2020, även om det innebär att vi ej genomför viss övningsverksamhet.
Följ försvarsdebatten i allmänbildande syfte, men tänk på att media söker rubriker och att påvisa en
polarisering. Jag upplever inte att den polariseringen finns på riktigt utan endast existerar i media. Det
kommer att bli tillväxt i norr.
Fokusera på här och nu och fortsätt att professionellt och säkert leverera den bästa verksamheten vi kan
åstadkomma för att behålla våra nuvarande kollegor och rekrytera nya.
Angående Coronavirusets framfart så är min uppmaning att inte dras med i den mediala uppståndelse som
skapats, men däremot ta seriöst på FM anvisningar för att minska risken för smittspridning oavsett om det
är Corona, influensa eller vinterkräksjuka.
Glöm inte att njuta av allt som vårvintern har att erbjuda och nyttja snön och vårsolen till fullo!

Överste Jonny Lindfors, regementschef

