
 

Chefen har ordet 170411 

Regementskamrater! Vi har precis avslutat vinterns intensiva övningsperiod, som 
började med jägarbataljonens grundläggande krigsförbandsövning den 27 februari 
och avslutades i fredags när de sista pliktsoldaterna ryckte ut från 
pansarbataljonen. Vintersol var på det stora hela en mycket bra övning som stärker 
den fortsatta utvecklingen av våra krigsförband, inte minst i vintermiljö. Men mitt i 
förbandsskedet hände tyvärr det värsta tänkbara; en kamrat och medarbetare fick 
sätta livet till i en tragisk olycka.  

Det har varit en otroligt tung tid sedan olyckan natten mot måndag den 27 mars, då regementet 
förlorade en uppskattad medarbetare och kamrat och en familj förlorade en älskad son och bror.   

Händelsen då bärgningsbandvagnen gick under isen kommer att sätta spår för lång tid framöver. 
Det kommer att vara kamrater som behöver stöd och jag vill att ni ska veta att det finns hjälp att 
få. Vänd er i första hand till Försvarshälsan, vilket vi även uppmanat personal som inte är 
heltidstjänstgörande att göra. Vi har regelbunden kontakt med de anhöriga och gör allt vi kan för 
att de ska få det stöd de behöver. De har också framfört sitt tack till alla berörda för det varma 
mottagande de fick när de var i Boden direkt efter olyckan. 

Jag vill än en gång lyfta fram de soldater och befäl som med risk för sina egna liv under flera 
timmar dök och kämpade i mörker och iskallt vatten för att hjälpa sin kollega och för att bärga 
vagnen. Jag vet att ni har gjort saker på olycksplatsen som är utöver det vanliga och som chef 
känner jag mig otroligt stolt över era insatser. Det ska ni också vara, ni gjorde allt ni kunde! 

Nu utreds olyckan av Polisen, Arbetsmiljöverket och Försvarsmaktens undersökningskommission. 
Statens haverikommission har beslutat att inte gå vidare med en utredning. Vi är på alla sätt 
behjälpliga i dessa utredningar, så att vi kan få svar på vad som har hänt och vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att det inte ska kunna hända igen. 

Viktiga erfarenheter 

Vintersol var i år en omfattande övning, med 1200 deltagare från sju organisationsenheter i 
Försvarsmakten. Under en lång period övades flera olika moment, bland annat brigadförmåga 
under det avslutande förbandsskedet, som leddes av brigadstaben.  

Det stora numret under Vintersol var 
191:a mekbataljonens 
krigsförbandsövning, den första i hel 
bataljon på många år med samtliga 
personalkategorier.  

En viktig del, där vi också dragit flera 
erfarenheter, var att pröva 
mobiliseringskonceptet i Bodens 
garnison. Våra erfarenheter kopplat 
till att genomföra krigsförbands-

övningen kommer att utmynna i en särskild rapport, så att vi och övriga förband i Försvarsmakten 
kan dra lärdomar för framtiden. Arbetet pågår och en första analys kommer att presenteras i 
början av maj.  

 



 

Jag vill tacka alla – övade, övningsledning och övrigt stöd – för bra insatser under övningen. Ni 
har verkligen bidragit till att stärka den operativa förmågan i våra krigsförband.  

Redo för Mali  

En vaktstyrka från pansarbataljonen är redan på plats i Mali. Utbildningen för Mali 06, med kärnan 
från jägarbataljonen, närmar sig slutet. Jag besökte Mali 06 slutövning i slutet av mars och mötte 
många positiva medarbetare, som snart är redo för insats. Ser fram emot att träffa er alla igen på 
anhörigdagen i slutet av april. 

Intensiv vinterperiod snart slut 

Vintern går mot sitt slut. Det har varit en 
intensiv period för vinterenheten med både 
internationell och nationell vinterutbildning 
och i år har fler förband från södra Sverige 
bedrivit vinterutbildning här uppe. Det är 
positivt att förband från södra Sverige 
vinterutbildar sina rekryter. Bra att fler inser 
att vinterförmåga behövs! 

Värdefullt stöd till samhället 

Våra hemvärnsbataljoner är fortsatt efterfrågade. Nu senast var personal ur 
Ångermanlandsbataljonen engagerade i eftersöket av en ung man i Örnsköldsvik. Även om det 
slutade tråkigt den här gången är vårt bidrag viktigt för att de anhöriga ska kunna göra avslut. 
Hemvärnet gör nytta och behövs! 

Nya arbetstidsavtal på plats 

Torsdag den 6 april meddelade Försvarsmaktsledningen och de fackliga organisationerna att man 
kommit överens om nya kollektivavtal. Parterna har under en längre tid suttit i förhandlingar om 
förändrade regler för arbetstid och ersättningar. De nya kollektivavtalen är tydligare utifrån 
Försvarsmaktens behov vid olika konfliktnivåer, samtidigt som de är balanserade utifrån 
medarbetarnas arbetssituation. 

I samband med personalinformationen i Boden och Arvidsjaur i maj kommer vi att gå igenom de 
nya villkoren. Ni som arbetar på våra utbildningsgrupper kommer att få information via VTC. De 
nya avtalen träder i kraft vid årsskiftet och under hösten sker en partsgemensam utbildning. 

Nu är vi många som behöver några dagars vila och avkoppling. Jag vill passa på att önska er en 
glad påsk! Njut av vårsolen och ladda batterierna tillsammans med nära och kära.  

 

 
 

Mikael Frisell 
Regementschef  

 


