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Regementskamrater!  
Torsdagen den 16 oktober genomfördes minneceremonier för sergeant Kenneth 
Wallin på flera platser.  Kenneth dödades för fyra år sedan i Afghanistan av en 
vägbomb som detonerade under den pansarterrängbil han färdades i. Jag tänker på 
honom, hans mor, far, bror och alla andra inom och utom förbandet som fortfarande 

lever med insatsen idag. Jag minns Kenneth som en hjälte, inte ett offer. Hade vi inte 
varit Afghanistan är jag säker på att det hade varit ett mycket värre läge i världen idag än vad det är, 
det får vi inte glömma.  

 
Samtidigt fortsätter vi att oroas av rapporter från Afrika, Afghanistan, mellersta östern, Ukraina och 
vårt närområde. Vart är vi på väg? En vanlig fråga i "På spåret" vissa fredagskvällar. Men nu när jag 
ställer frågan är den mycket mer allvarlig. Det är alltså oerhört viktigt att vi fortsätter vårt arbete här 
hemma och i de insatser regementet deltar i. Vi – politiker och tjänstemän som bereder 
beslutsunderlag och vi som förbereder oss för att kunna verkställa politiska beslut har många 
utmaningar framför oss. Närmast är det därför viktigt att vi fortsätter att jobba hårt med att finna 
rationella och effektiva metoder för att öva och träna alla de krigs- och hemvärnsförband som 
regementet ansvarar för.  
 
Samverkan och säkerhet 
Under de senaste två veckorna har regementet fortsatt verksamheten enligt plan. Bland annat har en 
välbesökt samverkans- och säkerhetskonferens med deltagare från förbanden i norr, civila 
myndigheter och organisationer, genomförts i Umeå. Konferensen genomfördes på ett mycket bra sätt 
med många duktiga föreläsare.  
 
Hemvärnsråd 
Jag har också genomfört två hemvärnsråd vilket innebär att det nu finns information från dessa att 
sprida genom hemvärnspersonalens förtroendeorganisation. Samtidigt har jag fått en hel del råd från 
hemvärnsrörelsen vilket jag tackar för. Vid jägarbataljonen har det genomförts en utbildningskontroll 
och jägarkurs barmark har avslutats. I Boden har befattningsutbildningarna fortsatt.  
 
 



Materielprocessen 
Jag är mycket medveten om att det just nu finns många friktioner i hur vi beställer och hämtar ut 
materiel från servicepunkter och servicecentra. Bakgrunden är att varken regementet eller FMLOG har 
kunskap om hur vi ska hantera dessa frågor fullt ut. Vi måste hjälpas åt för att finna nya rutiner. 
Införandegruppen med Lars Marklund med flera i spetsen gör ett jättejobb för att efterhand ge ut så 
tydliga bestämmelser som möjligt. Det är därför viktigt att ni lyfter frågor och problem som ni stöter på 
för att vi så snabbt som möjligt tillsammans med FMLOG kan hitta lösningar. Innan jul hoppas jag att vi 
ska hitta rutiner som vi kan jobba efter tillsvidare. Nästa steg i förändringen inom logistiken kommer 
våren 2015 när nästa steg av PRIO införs. Regementet ligger nu på för att i god tid få ut underlag så att 
vi kan fortsätta utveckla materielprocessen. Ett viktigt besök som förhoppningsvis hjälper till att nå en 
utvecklad materielprocess har vi haft denna vecka då chefen för FMLOG besökte garnisonen och 
regementet i Boden och Arvidsjaur. Jag tycker det har varit bra diskussioner som för verksamheten 
framåt.  
 
I närtid 
Några rader om närmaste veckorna. Nästa vecka genomför MR N stab en egen ledningsträningsövning 
med stöd från direkt underställda chefer. Vi har också en hel del besök under veckan, bland annat 
kommer Arméchefen och generaldirektören för FMV till Boden. Planeringsmässigt har vi en förnyad 
dialog med Produktionsledningen för att slutföra planeringen för 2015. Det innebär att jag under de 
närmaste veckorna kommer att kunna ge ut kompletterande styrningar för 2015. Lördag den 25 
oktober genomför jag soldaterinran i Östersund, det ska bli trevligt att åter få möjlighet att träffa 
rekryter som genomför sin Grundläggande militärutbildning, GMU. Det händer just nu också mycket på 
bataljonerna där förberedelser för övning Höstlöv bör vara ett fokusområde.  
 
Avslutningsvis vill jag slå ett slag för de kommande förbandsorienteringarna som sker vecka 45. Jag 
kommer som jag nämnde tidigare att ge mer information om försvarsbeslutsarbetet och vad som 
händer med FMORG 18. Likaså kommer vi att gå igenom hur vi hanterar lönefrågor, beröra 
materielprocessen och nästa steg av PRIO införande. Vi kommer också att ge er en bra bild av vad som 
sker i vårt närområde och Europa. Förbandsorienteringarna genomförs torsdag 6 november i Boden 
och fredag 7 november i Arvidsjaur.  
 
Väl mött och till dess...   "Be Careful Out There" 
 
Olof Granander 
 

 
Bild från jägarbataljonens färdighetskontroll 


