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Jag börjar med att orientera om 
kommande chefstillsättningar i 
regionen. Överste Stefan Jöns-
son tillträder som chef för Lv 6 
fr o m juni månad och överste 
Fredrik Ståhlberg tar över som 
C P 4 fr o m augusti, vid samma 
tidpunkt tar överste Ronald 
Månsson över som C MSS.

Bokslut FM 2011 
Vid delårsredovisningen 2011 
(juli månad) var Försvarsmak-
tens prognos att man riskerade 
ett överutnyttjande på 200 mkr. 
Det föranledde ett antal sparpa-
ket för att styra mot ett balanse-
rat årsbokslut. Nu när Högkvar-
teret i dagarna lämnar ifrån sig 
årsredovisningen visar det sig 
att det i slutändan blev ett un-
derutnyttjande på 400 mkr för 
försvarsmakten. Prognosarbetet 
kan och måste bli bättre och det 
börjar här, på förbandsnivån. 

Om varje pluton och avdelning 
håller en ”liten reserv” blir det 
ganska mycket pengar när det 
summeras för hela försvars-
makten. 2011 innebar det att 
verksamhet och övningar för 
400 mkr ströks i ”onödan”.

Men inget ont som inte har 
något gott med sig. Anslags-
sparandet från förra året har 
medfört att alla tidigare plane-
rade övningar och verksamhe-
ter har kunnat återläggas till 
ursprunglig ambitionsnivå. Det 
betyder bland annat att brigad-
stridsövning 12 genomförs, 
bataljonsövningarna förstärks 
och att yrkes och befattningsut-
bildningar utökas. Ambitionen 
med repetitionsutbildning höjs 
också. 

Hyressättningen för hyres-
avgifterna vad gäller rum på 

logement har varit föremål för 
en längre beredning mellan 
Försvarsmakten och Fortifika-
tionsverket, men ärendet är nu 
avgjorts. Soldater boende på 
logement kommer att få betala 
hyra från och med den 1:a mars 
(dock inte retroaktivt).

Inflytt i nya lokaler 
Logistik och motorskolans har 
flyttat in i nya lokaler, glädjen 
av att komma in i nya lokaler 
kom dock snabbt av sig. Ni har 
alla säkert hört att kvalitén på 
takbalkarna i hallarna inte hål-
ler måttet och behöver åtgärdas 
innan de delarna av den nya 
byggnaden får tas i bruk. Det 
ställer naturligtvis till det för 
verksamheten. Omfattningen av 
de åtgärder som behöver vidtas 
liksom bedömt tidsåtgång ana-
lyseras i nuläget.

Detta nyhetsbrev innehåller bland annat information om Försvarsmaktens 
bokslut för 2011, Logistikskolans flytt till nya lokaler, KS 25, Cold Respons och 
ÖB-chefsmöte.
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Bilder från CET/FIT inför Cold Respons. Foto: Martin Jansson, TrängR.

I slutet av 
varje månad 
kommer 
nyhetsbrevet 
från TrängR



[ 2 ]

Strategidag 
Den 6:e februari i år genom-
förde regementsledningen en 
”strategi-dag”, vilken hade i 
syftet att belysa de utvecklings-
frågor som ledningen behöver 
ta ställning till i närtid. Under 
dagen diskuterades bland annat 
effekterna av Basorganisation 
13, Trängregementets utveck-
ling (tillväxt) och innebörden 
av de samordningsuppgifter 
som regementet har fått i upp-
drag att genomföra. 
 
Inom strategi- och utvecklings-
området vill jag också nämna 
att vi deltar i ett antal studier, 
varav en omfattar ett gemen-
samt Nordiskt koncept avseen-
de logistik inom en stridsgrupp 
(Brigad/Bataljon). 
Avsikten är att på sikt kunna 
sända såväl personal som ma-
teriel över gränserna (Sverige, 
Norge och Finland) och på så 
sätt minska kostnaderna men 
samtidigt höja effektiviteten 
inom logistikfunktionen.

KS 25 avresa närmar sig
För KS 25 närmar sig avresan 
till Kosovo. Förberedelserna 
går enligt plan och verksamhe-
ten känns stabil.   
 
Cold respons 
Övningen Cold Respons 
närmar sig även den, men här 
är osäkerheterna betydligt fler. 
Eftersom det är en komplex 
övning är också utmaningarna 
stora, men trots det känner jag 
mig trygg i förvisningen om att 
förbanden och personalen, uti-
från sina förmågor och kompe-
tenser samt sin professionella 
inställning, kommer att göra 
väldigt bra ifrån sig

ÖB-chefsmöte
ÖB genomför sitt chefsmöte, 
som redan har blivit framflyttat 
en gång i år, den 28-29 febru-
ari. De större frågorna kom-
mer att vara Budgetunderlaget 
2013, Omstruktureringsordern 
samt Omdaning av försvarslo-
gistiken. 

Jag återkommer med infor-
mation från ÖB Chefsmöte på 
personalorienteringen den 2:
a mars. Jag kommer också att 
skriva ett ”extra brev” med 
föranlett av ÖB chefsmöte.

Håll fanan högt! 

Lennart Thomsen 
Chef Trängregementet
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