
CHEFEN HAR ORDET 2015-08-20 

Regementskamrater, 

 

Jag vill börja med att hälsa alla välkomna tillbaka efter sommaren. Jag hoppas att ni haft 

en skön ledighet och hittat flera sätt att ladda batterierna på, trots att vädret kanske inte 

varit det allra bästa.    

 
Eftersök Harrå i Gällivare kommun. 

Det har varit en relativt lugn sommar för regementet, med endast ett fåtal incidenter och insatser.  Flera av 

våra hemvärnsbataljoner har genomfört stöd till polisen med eftersök och i skrivande stund pågår insatser 

både i Luleå- och Gällivaretrakten. Vi har också under sommaren genomfört några 

ammunitionsröjningsinsatser. Tack för utmärkt arbete!  

När vi pratar om nationella insatser måste vi också nämna Bergsplutonen vid jägarbataljonen som under 

augusti är uppe vid Kebnekaise i omgångar för att försöka avsluta städningen efter den tragiska norska 

flygolyckan för något år sedan, om nu bara vädret tillåter städning. Det är fortfarande väldigt mycket snö 

uppe på toppen! 

Internationellt har pansarbataljonen precis avlöst sina kollegor i EU:s utbildningsinsats i Mali och jag 

kommer att uppmärksamma hemkommande EUTM 05 med hemkomstmiddag och medaljceremoni nästa 

vecka. Vi önskar nu EUTM 06 lycka till med sin insats! Jägarbataljonen har personal i FN-insatsen Mali 02 

och delar av FS 30 startade sina förberedelser inför insatsen i Afghanistan med en treveckors stabsövning i 

Polen i juli. 

Arméövning på gång 

Vi har en intensiv höst framför oss och det är redan nu full fart vid regementets olika enheter.  Vi har haft 

inryckning till Grundläggande militär utbildning (GMU) med cirka 70 rekryter i Östersund och Kiruna. I 

dagarna har övningsperioden inletts med Joint Fire i Älvdalen som följs av Arméövning 15 kommande två 

veckor. Brigadstaben har deltagit i planeringen av övningen och ingår under genomförandet i 



övningsledningen. Utöver det deltar vi med delar av pansarbataljonen och som en integrerad del i 

arméövningen genomför jägarbataljonen krigsförbandsövning på Gotland. Jag hoppas kunna träffa så 

många av er som möjligt, när jag besöker arméövningen i slutet av månaden. 

Verksamhetsuppföljning 

I september påbörjar jag verksamhetsuppföljningen vid regementet och besöker alla enheter under hösten. 

Den är ett viktigt verktyg för mig, med möjlighet att fånga upp frågor som inte alltid diskuteras i vardagen. 

Verksamhetsuppföljningen kommer ge mig en bra bild av hur läget på förbandet är. Fokus vid höstens 

uppföljning är verksamhetssäkerhet, arbetsmiljö och logistik.  

Nya organisationen 

En annan stor fråga är givetvis arbetet med Försvarsmaktens och regementets nya organisation. En av 

svårigheterna är de snabba tidsförhållandena. Som jag berättade i mitt förra brev skickade vi in vår 

preliminära införandeplan i juni. Sedan dess har direktiv nr 2 från Högkvarteret kommit och på måndag den 

24 augusti ska vi lämna in vår slutliga införandeplan. Det vill säga en beskrivning av hur vi på regementet 

avser att implementera den nya organisationen mellan den 1 januari 2016 och den sista december 2018.  

I slutet av september kommer ÖB att fatta beslut om den nya organisationen och sedan påbörjas 

bemannings- och krigsplaceringsarbetet vid förbanden. 

Arbetet med införandeplanen för regementet leds av regementsstaben och arbetstagarorganisationerna är 

inbjudna att vara delaktiga i arbetet.  Hur krigsförbandens organisation ser ut är givna förutsättningar, men 

det är ännu inte klart hur vi på bästa sätt ska organisera oss i vardagen. Här pågår ett arbete tillsammanse 

med enheterna. För de allra flesta av oss blir det ingen skillnad mot idag och målet är att ingen ska behöva 

sluta på grund av övertalighet.  Jag förstår att det ändå kan finnas oro hos en del av er. Har du frågor om 

organisationen i allmänhet eller om din situation vill jag att du lyfter dem till din närmaste chef, 

skyddsombud eller fackliga kontaktperson. Det finns också en sida på Emilia om organisationsarbetet där 

du kan ställa frågor som kommer att besvaras efterhand. 

Så fort det finns mer information att lämna kommer vi att göra det. 

Ta hand om er så ses vi ute i verksamheten och sedan förra veckan också på sociala medier! 

Överste Mikael Frisell 

Regementschef 

www.facebook.com/mikaelfrisell.12 

www.twitter.com/mikaelfrisell 


