
 

 

CHEFEN HAR ORDET 2015-01-21 
Regementskamrater, 

Jag börjar med att hälsa alla välkomna tillbaka efter en välförtjänt julledighet 
och önskar en god fortsättning på det nya året, som vi alla hoppas ska bli 
framgångsrikt. När huvuddelen av oss ägnade oss åt julledighet, genomförde 
delar av regementet ett antal stödinsatser till samhället. Till exempel har 
hemvärnet genomfört flera eftersök och EOD-plutonen har tagit hand om en 
granat i Boden. Genomförandet skedde som vanligt på ett mycket professionellt 
sätt. Det är ytterligare ett exempel på att regementet levererar och är 

efterfrågade - tack för värdefulla insatser.  

 

Försvarsutskottet på besök 

Regementet fick en rivstart efter ledigheten med besök av riksdagspolitiker från 
Försvarsutskottet redan i vecka 502. Tack till alla inblandande som gjorde besöket möjligt. 

Förutom besök vid Pansarbataljonen och en 
genomgång av chefen för Vinterenheten fick jag 
möjlighet att framföra några för regementet 
och militärregionen viktiga budskap; bland 
annat utvecklingen i Arktis, vikten av vinter- och 
subarktisk förmåga i FM samt de goda 
övningsförutsättningar som finns här uppe i 
norr där vi kan öva med större förband. 

Engagemang och initiativkraft 

Jag och regementsförvaltaren fick verkligen känna på och utveckla vår förmåga i vinter- och 
subarktisk miljö då vi följde med delar av Lapplandsjägargruppen till FM norra utpost, 
Pältsastugan, uppe vid Treriksröset under förra veckan. Min vecka avslutades sedan med att 
jag övade som militärregionchef med stöd av delar av MR N stab vid övningen GELTIC BEAR i 
Enköping där fem av våra hemvärnsbataljonsstaber deltog (12-16 Hvbat). Jag är imponerad 
av det engagemang, den initiativkraft och vilja till att lösa uppgiften som finns i våra 
hemvärnsbataljoner. Med en sådan inställning i staberna skapas förutsättningar för att 
soldaterna på fältet blir farliga för fienden. 

Utbildning i vintermiljö 

Vinterutbildning genomförs vid flera enheter vid regementet denna och kommande veckor. 
På Jägarbataljonen är grundkurs jägare vinter (GKJ-Vinter) i full gång med uthållighetsprovet 
som veckans höjdpunkt. 

Politiker på besök. En möjlighet att lyfta våra frågor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Pansarbataljonen sker en mängd olika aktiviteter såsom ledningsträningsövningen JOINT 
FIRE, förberedelser för 191:a bataljons ledningsträning samt förberedelser för GMU-omgång 
1 som rycker in nästa vecka. Regementets internationella samarbeten fortsätter, vid 
Jägarbataljonen övar franska soldater och Pansarbataljonen har besök av danska soldater 
inför kommande övning. Under denna vecka genomförs också armétaktisk chefs taktikdagar 
där representanter från alla krigsförband vid regementet deltar. 

Ansvar för FS 30 

Nu när pendeln har slagit tillbaka mot nationellt försvar vill jag betona att de internationella 
insatserna fortsatt är mycket viktiga – det är både och som gäller. Regementet är fortsatt en 
mycket viktig del av FM internationella insatser. De båda insatserna i Mali, FN-insatsen och 
EU:s träningsmission, fortsätter med viktiga bidrag från regementet. Vi kommer också att 
påbörja förberedelser och rekrytering för att leda ytterligare en styrka i Afghanistan. 
Regementet har ansvaret för den styrka som skall rotera ned i december i år. Strax innan 
julledigheten utsågs övlt Jarmo Koski, idag stabschef vid MR N, som chef för styrkan, FS 30. 
I närtid kommer vi inom regementet att gå ut med en intresseförfrågan till personalen. Är du 
intresserad att bli en del av vår styrka till Afghanistan så uppmanar jag dig att anmäla ditt 
intresse.  

Nytt försvarsbeslut till våren 

Som ni alla vet fattas ett nytt försvarsbeslut strax före sommaren som börjar gälla den 1 
januari 2016. Vad beslutet kommer att innehålla får vi en förvarning om när regeringen 

Internationella deltagare vid Basic wInter warfare course i Arvidsjaur, som avslutas i veckan. 



 

 

lägger propositionen till riksdagen i mars/april. Den 16 december lämnade ÖB in 
Försvarsmaktens underlag till regeringen som många av er säkert läst. Jag vill här passa på 
att göra några kommentarer. Först och främst, vilket är mycket glädjande, verkar det finnas 
en samsyn mellan huvuddelen av riksdagspartierna, en stor del av svenska folket och 
Försvarsmakten – vi måste öka FM operativa förmåga. För att kunna göra det måste 
ytterligare resurser i form av pengar, personal och materiel tillföras. Det är en mycket 
välkommen insikt.  

FM underlag förmedlar synen på försvarets utveckling kommande 10 år eller enkelt uttryckt: 
hur mycket försvar får vi för pengarna? Jag tycker det är ett bra underlag med flera tydliga 
budskap; pengarna räcker inte för att nå den ambition politikerna målar upp, utvecklingen i 
vårt närområde är bekymmersam och det är stora osäkerheter inför framtiden. Vad detta 
innebär framöver är för tidigt att säga. Det är viktigt att vi kontinuerligt följer utvecklingen.  

Positiva förslag 

För vår verksamhet vid regementet finns många positiva förslag och inriktningar i 
underlaget. ÖB föreslår en medveten satsning på verksamheten här och nu så att förbanden 
kan få tillgång till mer personal och mer materiel. Krigsförbanden är i fokus där den 
operativa förmågan ska stärkas genom bland annat fler övningar i större förband, 
arméförbanden ska organiseras i två brigader. Dessutom föreslås en ny 9-12 månaders 
grundutbildning (GU) och ett nytt utbildningskoncept med en större förbandsövning som 
avslutar GU. Samarbeten med andra och framförallt Finland ska intensifieras, en ny 
organisation ska intas där all personal ska krigsplaceras mm. Listan på positiva förslag kan 
göras lång. Nu återstår att se hur stora resurstillskott FM får. 

Som ni märker står vi inför ännu ett intressant och utmanande år med många viktiga 
uppgifter och där ett nytt försvarsbeslut ska fattas. Jag är övertygad om att 2015 blir ett 
positivt år för regementet och ser fram emot året med stor tillförsikt. Jag hoppas att ni gör 
det också. Regementet har framtiden för sig. Vi är uppskattade för det vi gör och vi är 
efterfrågade. 

Varmt välkomna tillbaka - vi ses ute i verksamheten. 

Mikael Frisell 

Regementschef 


