
CHEFEN HAR ORDET 2015-05-22 

Regementskamrater, 

Jag kan konstatera att som vanligt rusar tiden på i en rasande fart och att vi 

genomför en mycket omfattande verksamhet vid regementet. Det var inte länge 

sedan vi njöt av påskledighet och nu är det bara några veckor kvar till 

sommarsemestern.  

   Sedan mitt förra brev har det givetvis hänt mycket vid regementet. Jag har haft 

förmånen att besöka flera verksamheter ute på fältet. Jag ska inte här 

kommentera allt men jag vill dock göra några enstaka nedslag. 

 

 

 

 

Nordiskt samarbete 

I mitten av april var jag och brigadchefen tillsammans med representanter från pansarbataljonen, 

jägarbataljonen, brigadstaben, MR N stab och regementsstaben i Sodankylä i Finland och träffade 

våra vänner vid förbanden i Sodankylä och Kajaani. Syftet med besöket var att diskutera det 

fördjupade svensk-finska samarbetet. Jag och mina finska kollegor är helt överens om att utveckla ett 

samarbete som ger båda parter något, det vill säga det ska inte vara ett samarbete bara för 

samarbetets skull. Vid mötet diskuterade vi ett utkast till en övergripande plan och mål för 

samarbetet fram till 2017.  

 Ett av målen är att genomföra en större övning tillsammans 2017. Fram till dess kommer vi att öva 

med mindre delar i Finland och våra finska vänner kommer till oss och övar. Exempel på aktiviteter är 

pansarbataljonens deltagande vid stridsskjutningen i Rovajärvi förra veckan och jägarbataljonens 

deltagande i en stor artilleriövning i Finland i slutet av maj. Vi kommer också med brigadchefen i 

spetsen att besöka den finska arméns stora övning med cirka 10 000 soldater i början av juni för att 

bland annat studera finsk brigadledning, men också för att bilda oss en uppfattning om det är möjligt 

att nyttja en sådan övning som slutövning vid vår kommande grundutbildning (GU Ny).  



Vi fortsätter också att utveckla samarbetet med Danmark. Under juni kommer vi bland annat att följa 

den danska brigadens övningar i både Danmark och i Baltikum. Pansarbataljonen är dessutom 

inbjudna att följa danska stridsskjutningar i Polen. Jag kan konstatera att för oss vid I 19 gäller 

verkligen ett av ÖBs T:n – ”Tillsammans med andra”. 

 

Hemvärnet övar 

I början av maj besökte jag tillsammans med brigadchefen för första gången en befattnings-KFÖ 

(krigsförbandsövning) för hemvärnet. Det var Fältjägarbataljonen som tillsammans med 

underrättelsekompaniet övade i Östersundsområdet. Jag fick se och uppleva mycket väl genomförda 

övningar och hade möjlighet att prata med mycket positiva hemvärnssoldater. Det är glädjande att se 

att intresset för att söka sig till hemvärnet är så stort som det är i Jämtland. Bra jobbat alla 

inblandade! Nu börjar hemvärnet i Jämtland förbereda sig inför nästa stora övning, Cold Response 

16.  

 

 

 

Utbildningsdagarna 

Några reflektioner efter utbildningsdagarna i slutet av april. Målet med dagarna var att vi bland annat 

skulle påbörja arbetet som Högkvarteret benämner "Roller och relationer" på bredden inom 

regementet. Arbetet syftar till att beskriva en försvarsmakt med en tydlig riktning, konkreta mål med 

stort internt och externt förtroende samt stolta medarbetare. Som en grund för arbetet och 

kommande diskussioner fick vi ta del av hur startläget ser ut, både i omvärlden och vårt närområde 

men också hur omvärlden och samhället ser på oss i FM och vad vår egna uppfattning är om FM och I 

19.   



Nästa steg är att vi tillsammans ska utveckla en målbild för regementet där alla känner sig 

inkluderade och där vägen mot målet blir tydlig. Vi måste också säkerställa att vi är en attraktiv 

arbetsgivare med medarbetare som är stolta över att jobba i FM och vid I 19. 

Nu är arbetet lanserat. Jag hoppas att dagarna blev en bra början och att du nu vet vad arbetet 

kommer handla om. Det viktiga nu är att diskussionen börjar! Jag hoppas också att alla verkligen 

förstår att vi måste göra något åt vårt förtroende, både internt och i samhället. Det är vårt 

gemensamma ansvar att åstadkomma en förändring. Jag återkommer när vi har utarbetat en plan för 

hur det fortsatta arbetet ska bedrivas, men i korthet kommer vi att engagera cheferna vid 

regementet under hösten, för att sedan fortsätta diskussionen med alla medarbetare under 2016. 

  

 

 

Planering inför 2016 

Planeringen inför 2016 fortsätter både vad gäller ny grundutbildning och ny 

försvarsmaktsorganisation (FMOrg Ny). Just nu jobbar vi med att utveckla en införandeplan för 

FMOrg Ny samt hur vi på bästa sätt ska organisera oss i vardagen så att produktionen blir så rationell 

som möjlig. I veckan fick jag muntligt besked om personalramarna som gäller för regementet i den 

nya organisationen som vi ska gå in i vid årsskiftet. Det var FM produktionschef, generalen Anders 

Silwer, som lämnade beskedet när han var på besök vid regementet. De personalramar som vi 

tidigare under våren har fått gäller. Eftersom den nya organisationen ska intas successivt fram till 

sista december 2018 och att vi har naturliga avgångar kommande år ser jag just nu ingen anledning 

till oro kopplat till övertalighet.  



Men det finns förstås andra utmaningar med den nya organisationen. En utmaning som är 

bekymmersam är vad den något minskade personalramen kommer innebära för vår förmåga 

att producera våra krigsförband och driva runt den dagliga verksamheten. En fråga som blir 

särskilt tydlig vid jägarbataljonen. Nu när beslut är fattat gäller det dock att vi alla är 

besjälade av att försöka göra det bästa möjliga av de tillgängliga resurserna som vi har. För 

mig är det givetvis viktigt att det är balans mellan uppgifter och resurser. Om det krävs så är 

jag beredd att i dialog med mina underställda chefer anpassa ambition och uppgifter så att vi 

inte kör slut på personalen.  

Högtidligt firande 

Nu ser vi framemot ett värdigt högtidlighållande av Veterandagen den 29 maj. Som ni vet är 

Veterandagen numera en statsceremoni med närvaro av både HMK Carl XVI Gustaf och prins Carl-

Philip vid firandet i Stockholm.  Regementet genomför och deltar i veteranceremonier bland annat i 

Boden, Arvidsjaur och Umeå. I Östersund genomför vi en ceremoni i Fältjägargruppens regi den 30/5, 

då det också blir stort firande av Hemvärnets 75-årsdag. Vid samma tillfälle inviger vi även en 

minnessten i närvaro av både landshövding och kommunalråd. Med anledning av Hemvärnets 75-

årsdag har jag också bjudit in hemvärnsveteraner till veteranceremonin i Boden och jag hoppas att 

många kan delta.  

Efter genomförd veteranceremoni i 

regementsparken i Boden är det dags att 

genomföra garnisonens dag med en 

efterföljande personalfest på kvällen. Passa 

på att under dagen lära dig lite mer om 

verksamheten som våra grannar i Bodens 

garnison bedriver.  

Våra veteraner i allmänhet och vid 

regementet i synnerhet är värda all 

uppmärksamhet de kan få för sina insatser. 

Regementet har varit och är fortsatt starkt 

involverad i FM internationella insatser. Men jag vill även hylla de kamrater som gör och har gjort 

viktiga nationella insatser. Här vill jag särskilt framhålla kamraterna vid jägarbataljonen som har gjort 

en heroisk insats uppe på Kebnekaise efter den norska flygolyckan 2012. En sista städinsats ska 

genomföras under några veckor i augusti.  

Avslutningsvis, du vet väl att dina vänner och anhöriga också är varmt välkomna den 29 maj. 

 

Vi ses ute i verksamheten! 

 

Mikael Frisell 

Regementschef 

 

 


