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KamraTnytt Vårnummer 2019
Styrelseordförande har ordet
Bästa medlemmar!
Årsmötet 2019
Årsmötet 2019, det tjugoandra, med kringarrangemang kommer att genomföras i Eksjö. Tidpunkten blir i år sent i maj, nämligen 2019-05-28—30.
Det är nu tretton år sedan förra gången arrangemanget genomfördes i Eksjö, så
det passar nu bra med ett återbesök. Bengtlennart Larson och en av Ing 2
utsedd kontaktperson håller som bäst på med att planera tillsammans med
Åke Olsson, så att allt skall gå i lås. Vi har lagt programmet så att vi på Kristi
himmelsfärds dag kan vara med på Regementets dag på Ing 2.
Härmed kallas medlemmarna i Kamratföreningen försvarets tekniska
officerare till årsmöte 2019 tisdagen den 28 maj klockan 15.00.
Plats: Ing 2, Trianon
På årsmötet kommer vi för andra gången att ta upp förslaget till stadgeändring, som beslutades för
första gången i fjol. Se sidan 2.
Stomprogram för kamratträffen hittar du på sidan 5.
Anmälan till årsmötet med kringarrangemang vill vår kassör ha före 10 maj. Från och med förra
årsmötet infordrar KamraToff deltagaravgiften i förskott. Avgiften på 500 kronor skall sättas in på
plusgiro 618 45 79-8 eller Swisha´s till 123 666 23 81. Anmälningsblankett finns på sidan 17.
Valberedningsarbete
Formell valberedning har saknats under året. Årsmötet 2018 kunde inte få fram någon valberedning
vid sittande möte utan gav styrelsen i uppdrag att verka såsom valberedning. Valberedningsarbetet har
därför inför årsmötet 2019 drivits av styrelsen genom främst Fredrik Finér, Niklas Jörnsby och Jan
Brolin. Att det finns en aktiv valberedning är av stor vikt för föreningens fortlevnad och det är inte en
lösning att lägga detta arbete på sittande styrelse. Min förväntan på årsmötet 2019 är att en adekvat
valberedning tillsätts. Åldersläget blir inte lägre de kommande åren, så att finna en hållbar lösning
kräver en arbetande valberedning över tiden.
Hemsidan och medlemsregistreringssystem
En fortsatt kontinuerlig utveckling har genomförts av hemsidan samt har ett nytt digitalt
medlemsregistreringsystem tagits i bruk. Hemsidan har fått nya bilder på ”första sidan” allt enligt
årsmötets önskemål samt har ytterligare foton laddats upp. Det nya medlemsregistreringssystemet
innebär många olika sorteringsmöjligheter och utskickningsalternativ med e-post samt stödjer systemet
även skilda fördelningar av arbetsuppgifter. Christer Lagert och Lasse Öberg tillsammans med Åke
Olssonhar arbetet med dessa uppgifter.
Mälardalsmötet 2019
Mälardalsmötet 2019 genomfördes 2019-02-06. I år hade vi tre föreläsare, som samlade drygt trettio
deltagare. Det var inledningsvis Stefan Lindström som orienterade oss om Materiel- och
logistikutredningen och om FMTS nya roll. Därefter fick vi av Örjan Nilsson en djupare insikt om
försörjningstrygghet i ett totalförsvarsperspektiv. Till sist höll vår föreningsordförande Torgny
Henryson ett anförande om den omstrukturering som skett i och med intagandet av den nya
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logistikorganisationen inom Försvarsmakten. Mera om Mälardalsmötet finns att läsa i separata artiklar,
se sidorna 7 till 12.
Specialistofficersexamen 2018
Specialistofficersexamen 2018 genomfördes i Halmstad 2018-12-14. Det var en gemensam examen för
cirka 200 specialistofficerare varav strax under 70 stycken var tekniker. Några dagar innan, den 11:e
december, genomfördes en ceremoni vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) där representanter ur
Försvarsindustrin samt olika kamratföreningar deltog. Vår föreningsrevisor Bo Andersson deltog och
fick tillfälle att som kamratföreningens representant gratulera eleverna. Bäste studerande kommer att
inbjudas till vårt årsmötesarrangemang. Vi delade också ut en gåva till Bäste kamrat.
Övrigt
KamraToff var representerat både vid ÖB fanöverlämning till FMTS i maj och vid chefsbytet i augusti.
Under verksamhetsåret har en integritetspolicy framtagits med med anledning av GDPR, som underlag
för medlemmarnas samtycke.
Sist men inte minst, glöm inte att betala medlemsavgiften på 125 kronor till plusgiro
618 45 79-8 eller Swisha till 123 666 23 81.
Jag hoppas att Ni alla går våren tillmötes med en stor förväntan på en fin sommar och ett intressant
årsmötesarrangemang i Eksjö.
Per Gunnar Persson
Styrelseordförande

Förslag till justering av stadgarna
Enligt §15 i våra stadgar skall beslut om ändringar och tillägg till våra stadgar fattas vid två på
varandra följande föreningsmöten med minst två månaders mellanrum. Av dessa skall minst ett vara
ordinarie årsmöte. Vid årsmötet 2017 fastställdes den ändring som behandlades första gången vid
årsmötet 2016. Nu gällande stadgar är daterade 2017-05-09 och finns att tillgå på hemsidan.
Efter det att stadgarna fått sin nya lydelse upptäcktes att några ytterligare justeringar behöver göras.
När § 7 ändrades föll rollen för föreningsordförande bort i första stycket. Vidare föreslår styrelsen att
rollen i som klubbmästare tas bort utan att antalet ledamöter i styrelsen ändras. I § 7 andra stycket har
ordet ”styrelse” fallit bort. Slutligen bör § 14 punkt 11 justeras så att det heter föreningsordförande och
inte föreningens ordförande. Förslag till ändringar framgår nedan med röd text.
§7

Föreningen leds av föreningsordförande, som väljs årligen av årsmötet. Föreningens styrelse leds av
en styrelseordförande. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som består av nio ordinarie
ledamöter jämte två suppleanter. I styrelsen ingår styrelseordförande, vice ordförande, sekreterare
och kassör. och klubbmästare. Styrelseordförande väljs årligen vid årsmötet. Övriga ledamöter jämte
suppleanter väljs på två år vid årsmötet, varefter befattningarna besätts då styrelsen konstituerar sig.
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden och är beslutsmässig då minst fyra ledamöter
är närvarande. Vid lika röstetal gäller den åsikt som ordföranden företräder.
I Kamratföreningens försvarets tekniska officerare styrelse skall det finnas minst en representant
från FMTS, vilken föreningens årsmöte väljer.

§ 14

Vid årsmötet skall följande föredragningslista gälla:
11

Val av föreningens ordförande föreningsordförande för det kommande
verksamhetsåret.
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Verksamhetsberättelse för KamraToff 2018
2018 års kamratträff genomfördes på Villingsberg 2018-05-07--09.
Utöver själva årsmötet innefattade de tre dagarna intressanta besök, förevisningar och föredrag i
Karlskoga vid BAE Systems Bofors, SAAB Dynamics AB och FMTIS samt kulturarrangemang som
en teaterguidning på Nobels Björkborn.
Årsmötet 2018 genomfördes 2018-05-07 och samlade 61 medlemmar.
Till föreningsordförande valdes Torgny Henryson och till styrelseordförande valdes
Per Gunnar Persson.
Styrelseledamöter: För omval på två år (2018-2020) valdes Leif Küller, Niklas Jörnsby och Kurt
Hauptmann.
Kvarstående ledamöter (2017-2019) är Åke Olsson, Carl Hallenborg, Kaj Sandström och Jan Brolin
samt Christer Lagert som suppleant.
Nyval som ledamot (2018-2020) gjordes för Fredrik Finér.
Styrelsen har sålunda under året bestått av Per Gunnar Persson (styrelseordförande), Leif Küller (vice
styrelseordförande), Carl Hallenborg (sekreterare), Åke Olsson (kassör), Fredrik Finér (ledamot),
Niklas Jörnsby (ledamot), Jan Brolin (ledamot), Kurt Hauptmann (ledamot), Kaj Sandström (ledamot)
samt Jan Nyström och Christer Lagert som suppleanter.
Revisorer har under året varit Bo Andersson och Sören Lindby. Revisorsuppleanter har varit Håkan
Schweitz och Clas-Göran Paulsson.
Formell Valberedning har saknats under året. Årsmötet 2018 gav styrelsen i uppdrag att verka såsom
valberedning. Valberedningsarbetet har därför inför årsmötet 2019 drivits av styrelsen genom främst
Fredrik Finér, Niklas Jörnsby och Jan Brolin.
Årsavgiften för 2018 har varit 125:-. Antalet medlemmar på årsmötesdagen var 510 stycken varav 81
stycken nyutexaminerade specialistofficerare i teknisk tjänst, vilka i samband med examen erhåller två
års gratis medlemskap. Beträffande föreningens ekonomi har intäkterna under 2018 varit 69 320
kronor. Intäkterna är medlemsavgifter och bidrag från FM. 2018 års kostnader har varit 68 514 kronor.
Kostnaderna är främst att hänföra till resor, årsmöte och examensgåvor samt porto och stöd till
Militärmuseiföreningen i Jämtland (Milmus Z).
Under verksamhetsåret har fyra protokollförda styrelsesammanträden (varav ett per
telefonkonferens) genomförts.
Två nummer av föreningstidningen KamraTnytt har utgivits och ett antal artiklar har publicerats i
TIFF (Teknisk Information För Försvarsmaterieltjänsten).
Under verksamhetsåret har en integritetspolicy med samtyckesblankett utvecklas med anledning av
GDPR.
Examensgåva har delats ut till Bäste studerande i respektive Specialistofficerskurs vid FMTS.
KamraToff har varit representerad på SMKR representantskapsmöte samt deltagit i tre av SMKR
anordnade regionala möten (ÖN, NN och Väst).
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För att stötta den traditionsvård, som genomförs av Militärmuseiföreningen i Jämtland (Milmus Z),
stödjer föreningen verksamheten ekonomiskt. Arbetet med Milmus Z stöds även med omfattande
ideella personella resurser.
Lokala och regionala kamratmöten har genomförts i varierande omfattning.
Övriga verksamheter där KamraToff deltagit:
• ÖB fanöverlämning till FMTS (maj)
• Chefsbyte vid FMTS (augusti)
• Specialistofficersexamen vid FMTS (december).
• FMTS julavslutning (december).
• Garnisonschefens i Halmstad adventsmottagning (december).
• Mälardalsmötet på Tre Vapen med föredrag och middag (februari).
En fortsatt kontinuerlig utveckling har genomförts av hemsidan samt har ett nytt digitalt
medlemsregistreringsystem tagits i bruk.
Årsmötet 2019 äger rum 2019-05-28 i Eksjö. Detta i samband med 2019 års tredagars Kamratträff.

Torgny Henryson
Föreningsordförande

Per Gunnar Persson
Styrelseordförande

Leif Küller
Vice styrelseordförande

Carl Hallenborg
Sekreterare

Åke Olsson
Kassör

Jan Brolin
Ledamot

Kurt Hauptmann
Ledamot

Fredrik Finér
Ledamot

Niklas Jörnsby
Ledamot

Kaj Sandström
Ledamot

Christer Lagert
Styrelsesuppleant

Jan Nyström
Styrelsesuppleant

Hänt i Halmstad
Andra söndagen i advent bjöd
garnisonschefen C Lv 6 traditionsenligt
in till Adventskaffe på mässen.
KamraToff representerades av
mj Carl Hallenborg med fru Helén.
På bilden ses öv Anders Svensson vid
mottagningen av gästerna.
Garnisonens övriga förband var även de
representerade och som tjänsteförättande
C FMTS ser vi vår medlem
regementsförvaltare Fredrik Finér.
Foto: Hans Hansson
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Stomprogram för årsmöte 2019 i Eksjö
TID

AKTIVITET

Tis 05-28
1300-

Tillresa Eksjö
Samling vid fritidsgården och inpassering
Förläggning i huvudkasern
Promenad till mässen Trianon
Årsmöte på Trianon

1400-1500
1500-1700

ANTECKNING

P på vpl-parkeringen utanfö Ing 2
Trianon: Kaffe & Bar 1400—2200

1800-2200
Ons 05-29
0730-0830
0830-1130
1130-1300
1330-1630

KamraTmiddag på Trianon
Frukost MR
Särskilt program
Lunch i MR
Särskilt program

Markverkstaden
Ev bagagehantering städning.

1630Tors 05-30
0700-0800
0800-0850
0900-1400

Middag MR

Trianon Bar öppen 1800-2200

Frukost MR
Städning & återlämning av sänglinne
Regementets dag på Ränneslätt

Regementets Dag på Ränneslätt

Guidning i Eksjö & besök museet.
C.a 1 km från Ing 2, P finns där

EKONOMI
Förläggning, Kamratmiddag på tisdag samt guider , kostar 500 kr och skall betalas före den 12 maj till
vårt Pg konto 618 45 79-8 direkt eller vårt Swish nummer 123 666 23 81.
Var och en betalar sina anslutningsresor, se vidare under Transporter.
Matsalen tar emot betalning med kort. Frukost 59 kronor, lunch & middag 89 kronor.
TRANSPORTER
Resa till och från mötet ordnas av den enskilde. Det är extra viktigt att de som kommer med bil, anmäler
önskemål respektive möjlighet till samåkning.. För er som fördrar tåg/buss till & från Eksjö så finns en
länsbuss 321 som trafikerar sträckan Nässjö (ReseC) -- Eksjö (ReseC) timvis på helgfria vardagar.
KOST och LOGI
Vi bor i Kasern, sängkläder ingår. GLÖM INTE egen handduk och namnbricka om ni har.
Måltider utöver KamraTmiddagen på tisdag, betalas enskilt.

Göta
ingenjörsregementes
fana

Foto: Maddelena
Lago
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Budgetförslag

KamraToff ekonomi
Resultaträkning 2018

2019 & 2020

INTÄKTER
3900

Medlemsavgifter

33 820,00

35 000,00

35 000,00

3910

Frivilliga Bidrag

500,00

500,00

500,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

69 320,00

70 500,00

70 500,00

Erhållna bidrag
3989

Övriga bidrag

S:a Intäkter
KOSTNADER
5800

Resekostnader

18 963,50

25 000,00

25 000,00

6110

Kontorsmaterial

95,00

600,00

600,00

6150

Trycksaker

610,00

1 000,00

1 000,00

6170

Profilprylar

520,25

1 000,00

1 000,00

6 960,00

7 000,00

7 000,00

124,50

200,00

200,00

6250

Porto

6260

Avg. Pg- & Swishbetaln.

6270

Årsavg.Pg & Swish

1 600,00

1 600,00

1 600,00

6275

Årsavg. Hemsidan

1 050,00

1 300,00

1 300,00

6280

Årsavg.SMKR

510,00

500,00

500,00

6285

Årsavgift Milmus Z

300,00

300,00

300,00

6288

Traditionsvård

10 000,00

10 000,00

10 000,00

6290

Möten SMKR

0,00

4 000,00

4 000,00

6405

Arbetsammanträden

932,50

1 000,00

1 000,00

6407

Årsmöteskostnader

14 364,10

12 000,00

12 000,00

6450

Blommor

350,00

500,00

500,00

6490

Examensgåvor

12 134,00

4 000,00

4 000,00

6993

Bidrag möten

0,00

500,00

500,00

68 513,85

70 500,00

70 500,00

806,15

0,00

0,00

Ing balans

Perioden

Utg balans

S:a Övriga kostnader
Nettoresultat

Balansräkning 2018
Tillgångar
1920

Postgiro

135 374,41

806,15

136 180,56

1930

Sparkto

100 000,00

0,00

100 000,00

235 374,41

806,15

236 180,56

-162 361,85

-3 932,56

-166 294,41

S:a Omsättningstillgångar

Eget kapital och skulder
2010

Eget kapital

2019

Redovisat resultat

S:a Eget kapital

-3 932,56

3 126,41

-806,15

-166 294,41

-806,15

-167 100,56

Kortfristiga skulder
2400

Obet resestipendier

-20 000,00

0,00

-20 000,00

2410

Specoff. Stipendier

-49 080,00

0,00

-49 080,00

S:a Kortfristiga skulder

S:A Eget kapital och skulder

-69 080,00

0,00

-69 080,00

-235 374,41

-806,15

-236 180,56
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Kamratmöte Mälardalen på FMV 2019-02-06
Den 6 februari träffades vi på FMV, för att lyssna till dagsaktuella och intressanta föredrag.

Verkstadsdrift för Markverkstäder och Besiktning från 2019-01-01
Text: Jan Nyström, foto: Åke Olsson
Först ut bland föreläsarna på Mälardalsmötet var Stefan Lindström.
Stefan var tidigare chef för Markverstadsenheten men gick i
pension 2017. Han har valt att jobba vidare som senior rådgivare
på halvtid inom området ett tag till.
Stefan började med ett avstamp i den försvarspolitiska inriktningen
för 2016-2020. Den ger en tydligare inriktning för FM mot
närområdet och det nationella försvaret och pålyser en ökad
operativ förmåga i förbanden. Vidare läggs stor vikt vid att
aktualisera totalförsvaret vilket framgår av senare föredragshållare.
För att göra försvaret starkare krävs också att ledningsförmågan stärks. ”Ledningsförmågan ska vara
enkel, tydlig och robust”. ÖB vill se en utvecklad ansvarskultur med ökad uppdragstaktik, målstyrning
och decentraliserat ansvar. Han vill ge ett mer sammanhållet ansvar till försvarsgrenscheferna att t ex
styra logistikresurserna i alla konfliktnivåer. Detta för att ge förutsättningar för kortare ledtider och
handlingsfrihet.
Målbilden är en ökad operativ effekt genom att bl a beslut tas nära verksamheten
• Försvarsgrenschefer kunna ta ansvar för tilldelad materiel i alla avseenden
• Lokala chefer ska leda den garnisonsnära förrådshållningen
• Lokala chefer ska beställa och prioritera materielunderhåll
När verkstadsorganisationen nu lämnat FMV och åter trätt in i Försvarsmakten är det just av den
anledningen att Försvarsmakten ska ha fokus på krigsförbanden, ska ställa kraven på försvarslogistiken
och äga materielen samt äga anslagen.
Stefan Lindström berättade om verkningarna efter Materiel- och Logistikutredningen (MLU) med
inriktning främst för våra markverkstäder. MLU innebär givetvis stora förändringar för
markverkstäderna men även stora förändringar för Försvarets tekniska skola (FMTS). Konsekvenserna
av utredningen berör ca 3000 människor. Stefan började beskriva förändringarna för FMTS.
Försvarets tekniska skola var redan tidigare en stor skola. År 2017 genomfördes t ex 665 kurser och
utfärdades 6 200 utbildningsbevis. FMTS brukar visa en bild på att skolan vilar ”på tre ben”,
(Utveckling – Utbildning – Insats) som innebär uppgifterna att:
1.
Medverka i utveckling av teknisk tjänst.
2.
Leverera utbildning till/av officerare, soldater och civila inom teknisk tjänst.
3.
Producera och träna 1. Tekniska bataljonen.
F o m 2019-01-01 har FMTS fått ett ben till. Det är ”benet Produktion”, som innehåller
Verkstadsproduktion och besiktning. Det innebär att FMTS tar ansvaret för ledning och styrning av
samtliga markvärkstäder i landet.
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Förutom det övergripande ansvaret att leda genomförande och planering av verkstadsdrift för
markverkstäderna, ska skolan också ha ett ”kompetenscentrum för teknisk tjänst”
FMTS är nu den största skolan inom FM.

FMTS nya organisation
Organisationslösning innebär att:
•
Markverkstäderna ur FSV (FMV- förråd, service o verkstäder) organiseras inom ramen för
FMTS.
•
Besiktningsverksamheten ur FSV organiseras inom ramen för FMTS under beaktande av krav
på oberoende som ställs m h t förordningar.
•
Underhåll av CBRN materiel, medicinsk teknisk utrustning och EOD materiel överförs från
FMTIS till FMTS.
•
Garnisonslager ur FSV för markmateriel, inordnas i respektive markverkstad.
•
20 personer tillkommer till nya stabsbefattningar (10 i Halmstad, 10 i övriga landet)
Stefan menar att denna lösning kommer att bli bra. FM samlar nu den tekniska tjänsten i en
organisation som får ansvar för hela kedjan. FMTS blir nu verkligen ”Försvarsmaktens centrum för
teknisk tjänst”. Organiseringen innebär också att personalförsörjningen underlättas och man får
synergier med att 1. Tekniska Bataljonen finns under samma tak.
Uppgiften att organisera FSV markverkstäder inklusive garnisonslager och FSV Besiktning inom
ramen för FMTS verksamhet och ansvar, har verkställts av en projektgrupp: ”Projekt AG VST”.
Uppgiften har inneburit att:
• Säkra produktionskapacitet genom att minimera oönskade personalförändringar.
• Vidmakthåll certifikat och verksamhetstillstånd.
• Inarbeta kostnads (intäkt) finansierad ekonomimodell i FMTS processer.
• Delta i fortsatt arbete med reservmaterielförsörjning inklusive UE –hantering.
• Beredd insatsorganisera Markverkstäderna med start 2019.
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Organiserandet har gått bra men det
återstår fortsatt arbete med integration
mellan de gamla och de nytillkomna
organisationsdelarna på grund av
skillnader i arbetssätt och arbetskultur.
Åhörarna tackade Stefan för ett
intressant föredrag och styrelseordföranden överlämnade en bok som
tack för den utmärkta insatsen.
Samtliga markverkstäder i landet leds numera från FMTS

Försvarsmaktens nya logistikorganisation
Text: Jan Nyström, foto: Åke Olsson
Öv Torgny Henrysson som, förutom att han är vår föreningsordförande,
även är tjf chef för Prod RPE informerade om Försvarsmatens nya logistikorganisation, ”Prod 19” samt om ”RPE LOG”.
Torgny började med regeringsbeslutet som togs 2018. Beslutet innebär en ny
ansvarsfördelning mellan försvarsmakten (FM) och FMV. Tidigare hade
FMV ett betydande ansvar för materielen även efter anskaffning. Beslutet
2018 innebär att Försvarsmakten nu tar hela ansvaret för sin materiel efter att
den är anskaffad till dess den är avvecklad. Vidare skall Försvarsmakten styra
kraven på all sin materiel samt prioritera hur den används och vidmakthålls.
Försvarsmakten ska även styra och leda logistikresurserna i alla konfliktnivåer samt ha mandat att
upphandla varor och tjänster inom sitt anslag. Det innebär att Försvarsmaktens ekonomi inom
materielområdet utökas betydligt eftersom medel för vidmakthållande men även anskaffning av
beredskapsvaror tillkommer i det nya ansvaret. Logistikorganisationen inom FM förändras givetvis
också utifrån detta nya ansvar.
FM nya organisation där
Teknikvidmakthållandekontor
(TVK) organiseras i
respektive försvarsgrensstab
samt vid Ledningsregementet
och vid det nya FMLOG 19.
Marin- och flygverkstäderna
organiseras under respektive
försvarsgrensstab. LED
verkstaden organiseras under
FMTIS och FMTS får
ansvaret för samtliga
markverkstäder.
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Vid samtliga förband organiseras en logistikenhet (LogE). Det är i princip det som vi, som varit med
sedan OLLI, känner igen som en Materielenhet med bl a en Teknisk avdelning och en
Försörjningsavdelning. Cirkeln är åter sluten
Ledning och styrning av drift och underhåll sker från högkvarteret med stöd av TVK och via lokal nivå
(LogE, Flygsystemsektion (FSS) , Driftstyrningskompani (DSK)), till genomförandet vid verkstäderna.
Även organisationen vid HRC utökas. Det tillförs ca 460 personer från FMV och FMLOG och en
Servicedivision med bl a en Inköpsenhet bildas.
Det nya FMLOG 19 får ansvar för den bakre logistiken och tillförs de centrala förråden,
reservmaterielhanteringen samt spedition och specialtransporter från FMV. Det är ca 319 befattningar
från FMV som tillförs.
Med dessa organisationsförändringar vill man ge ett tydligt delegerat ansvar till försvarsgrenschef och
lokal nivå. Man vill prioritera operativ effekt och beredskap, men samtidigt också bibehålla krav på
rationalitet och effektivitet. Man pekar på att den stora organisationsförändringen kräver fortsatt
samordning och utvecklande av ett gemensamt arbetssätt i hela försvarsmaktens organisation såväl i
ledning som i genomförande av logistik.
Torgny redovisade även hur produktionsledningen i högkvarteret ser ut i den nya försvarsmaktens
organisation (FM Org 19).
Den så kallade ”tvåbenslösningen”
består av en förbandsproduktionsenhet
(FPE) som understöds av en
resursproduktionsenhet (RPE).
FPE arbetar inom påverkansområdena;
doktriner, organisation, träning,
personal och ledarskap/utbildning.
RPE arbetar inom påverkansområdena
materiel, faciliteter och
interoperabilitet.
Det är således RPE som ansvarar för
utveckling, anskaffning,
vidmakthållande och avveckling av
förnödenheter, materiel, IT-system,
tjänster och infrastruktur/anläggningar.
Målet är att genom samordning bidra
till en ökad operativ effekt genom att
leverera rätt produkt, i rätt tid, till rätt
kvalitet och kostnad.
•
•
•

Rollen för RPE LOG kopplat till materiels livcykel är att under:
Anskaffning: Ha materielområdesansvar för anskaffning av logistiksystem (drivmedel, förplägnad,
strömförsörjning, sjvsystem, personlig utrustning, underhållsutrustningar och reservmateriel).
Drift- och vidmakthållande: Leda och följa upp materielfördelning, materielunderhållsekonomi,
materiell tillgänglighet och verkstadsproduktion med stöd av bl a Teknik- och Vidmakthållandekontor.
Avveckling: Leder, stödjer och följer upp avveckling med stöd av FMV m fl.
Under C RPE finns en logistikavdelning (RPE LOG) med bl a en Teknisktjänstsektion. Det är denna
sektion som är ”top nod” för den tekniska tjänsten och dess kompetensområde.
En tydlig och bra genomgång som vanligt från Torgny som välförtjänt fick publikens applåder.
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Totalförsvarets utveckling
Text: Jan Nyström, foto: Åke Olsson)
Öv/RO Örjan Nilsson som tidigare bl a har ett förflutet som C FMTS och
stf Försvarslogistikchef stödjer nu totalförsvarsavdelningen vid ledningsstaben på högkvarteret (HKV LEDS TF). Han berättade om pågående arbete
och utveckling inom totalförsvaret. Vi vet alla att det under år skett stora
reduceringar i vårt försvar, men nu ser vi förändringar i vårt närområde som
åter lett till ett ökat fokus på vårt försvar. Örjan började med att visa exempel
på händelser som visar att vi måste ta hänsyn vår nya omvärdsbild.
Vi lever i en komplex värld där hoten ser annorlunda ut nu än under ”kalla
kriget”. Vi kan inte bara nöja oss med att ha ett försvar mot rena militära hot
utan måste också ta höjd för t ex terrorism och IT-hot. Viktiga samhällsfunktioner och viktiga försörjningsorganisationer måste också inbegripas i
försvarsplaneringen påpekade Örjan.
Totalförsvar är den verksamhet
som behövs för att förbereda
Sverige för all den samhällsverksamhet som ska bedrivas
under höjd beredskap och krig.
Därför har man nu stort fokus
på att återuppbygga ett
välfungerande totalförsvar.
Arbetet har en god politisk
acceptans och efterfrågan.
Meningen är ju att civila och
militära resurser måste
samverka för att stå emot och
lindra krigets verkningar. Och
i vår komplexa värd är detta
ännu viktigare än tidigare.
År 2016 lämnade FM och MSB förslag till en gemensam grundsyn för planering för totalförsvaret.
I den ställdes bl a krav med mål som t ex att utpekade myndigheter och landsting att före 2021 ha
förmåga att utöva samverkan och ledning; - från ordinarie ledningsplats, - under störda förhållanden, med realistiska tidförhållanden, - med skyddade huvud- och reservsambandsmedel. Det ska också
finnas en sammanhängande process för planering med tydliga ansvarsförhållanden och systematik.
Man vill att en totalförsvarsövning ska genomföras senast 2020 med inriktning mot aktörer på central
och regional nivå.
Man ställer också krav på bevakningsansvariga myndigheter att ha förmåga att verka från alternativ
och/eller skyddade ledningsplats/-er och att kommuner, landsting och myndigheter har en förmåga,
inklusive kontinuitetsplanering, att säkerställa tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet avseende
verksamhetskritisk information.
Redan i dag behövs förmåga bl a att skapa samlade lägesbilder och lägesanalyser t ex på hot som
riskerar att ge allvarliga nationella konsekvenser. Man ska även kunna dela information med höga krav
på robusthet och sekretess. Kunna larma och starta upp krisorganisationer på olika nivåer. Kunna
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tillämpa regelverket. Analysera och bedöma behov av förberedelser för förfogande och ransonering
och kunna genomföra företagsplanläggning.
Örjan redovisade även delar av vad försvarsberedningen nu föreslår. Försvarsberedningen har lämnat
ett underlag med förslag där de bl a anser att det militära och det civila försvaret inom ramen för ett
sammanhållet totalförsvar ska planera för att under minst tre månader kunna möta och hantera en
säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde. Här behöver vi skapa statliga lager, motsvarande
de förrådsbyar vi hade tidigare. Upprätta kontrakt för forcerad produktion mm. Man behöver damma
av begreppen BRB, VVK, MRT och K-företag.
De föreslår att fortsatt organisationsarbete fokuseras på ledning och samordning inom det civila
försvaret samt samordningen mellan det civila och militära försvaret. Försvarsberedningen föreslår att
de 21 länen bildar ett antal större geografiska civilområden med ca 3–6 län inom varje område. För att
få till så effektiva ledningsförhållanden som möjligt, är en viktig förutsättning att den högre regionala
indelningen avseende det civila försvaret motsvarar militärregionerna.
Försvarsberedningen föreslår också att behovet av att inrätta en ny myndighet med det övergripande
ansvaret för att utveckla och koordinera det psykologiska försvaret utreds.
Örjan informerade även om vad som pågår just nu. Bl a pågår samverkan och försvarsplanering med
sekretsskvalitetssäkrade myndigheter, t ex Trafikverket. Det sker krigsorganisationsarbete och
idégenerering av hur man ska kunna samverka med privata aktörer bl a i syfte att aktivt kunna
medverka i utredningar. Man fortsätter med utveckling av systemet ”uttag av fordon”. Arbetet med
förbättrat skydd av totalförsvarsverksamhet fortsätter.
En annan del man jobbar med är att se till att personal behålls genom att verka för att samtliga berörda
aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap.
Örjan redovisade att man 2018 fick ett nytt regeringsuppdrag och målsättningen med arbetet var denna
gång att kunna redovisa en mer heltäckande bild av hur arbetet med planeringen för totalförsvaret
fortskrider. För att nå detta mål inkluderas fler aktörer och analysen fokuserar inte enbart
Försvarsmaktens behov av stöd utan även upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet och skydd av
civilbefolkningen (dvs alla delar av målet för civilt försvar) Detta arbete har varit mycket omfattande
och ska nu redovisas till regeringen den 22 februari. Utredningen har omfattat; energiförsörjning,
livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, finansiella tjänster, information och
kommunikation, skydd och säkerhet.
Örjan avslutade med att det även finns andra frågor som är på gång. Bl a frågor kring; -näringslivets
roll, mandat och roller för CB indelningskommitté, -cyber, -beredskapsavtal, -samordnad
ledningsstödsutveckling, -övningar, -operativ samordning mellan polis- och underrättelsemyndigheter,
-samverkan/informationsinhämtning från andra länder.
Ett givande föredrag av Örjan som också
kompletterades med inlägg av öv Mats
Klintäng som också fanns på plats vid mötet.
Örjan tackades med applåd och en bok som
gåva från kamratföreningen.
”Det är ett stort jobb som behövs nu för att
återta det som försvann ut med badvattnet när
man drog ur proppen i början av 2000-talet.”
(Det var författarens egen slutkommentar)
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Specialistofficersexamen 2018
Text: Fredrik Finér, FMTS

Foto: Försvarsmakten

”Idag får Sverige ett starkare försvar.”
Det var budskapet då Militärhögskolan i Halmstad den 14:e december 2018 genomförde gemensam
examen för ungefär 200 specialistofficerare. Generalmajor Anders Callert var examensförrättare och
Marinens musikkår bidrog till en fantastisk inramning. Av de 200 nyutnämnda 1:e Sergeanterna var ett
60-tal tekniker. Ett gott tillskott till deras hemmaförband och till Försvarsmakten som helhet.

Några dagar innan, den 11:e december, genomfördes en ceremoni
vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) där representanter ur
Försvarsindustrin och olika kamratföreningar deltog.
De elever som blev bäste studerande på respektive
utbildningslinje var:
SOU System och vapentekniker Sjö – Krister Sjölund,
4. Sjöstridsflj
SOU Mark Elektro – Johan Lind, Lv 6
SOU Tekniker mark mekanik – Peter Lundqvist, LG
SOU Flyg- Hkp- UAV tekniker – Samuel Stridsman, F 21
På bilden ses Bo Andersson från Kamratföreningen försvarets
tekniska officerare dela ut en gåva till Johan Lind, Lv 6

KamraToff
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare

Datum

2019-03-15

Sid 14 (17)

FMTS julavslutning 2018
Text: Niklas Jörnsby/FMTS

Foto: Sven Olof Willhöft/FMTS

Traditionsenligt samlas Försvarsmaktens tekniska skolas personal i S:t Nikolai kyrka för att avnjuta
årets julavslutning. I år är det vår nya förbandschef, överste Annelie Vesterholm, som håller jultalet.
Vi hälsas välkomna till kyrkan av tjänsteförrättande garnisonspastorn Magnus Aasa, som senare
kommer att bjuda på en överraskning, mer om det senare. Som vanligt är det Marinens musikkår som
sprider julstämning genom sitt framförande av såväl traditionell julmusik som ett potpurri av låtar från
Kalle Ankas jul i TV.

C FMTS, har sett fram mot denna dag.

Marinens Musikkår förgyllde som vanligt
stämningen med fina jullåtar

I sitt jultal berör chefen FMTS mycket av den verksamhet som personalen vid förbandet har
åstadkommit under året. Nämnas kan bland annat deltagande vid eftersök av 12-åriga Dante i
Falkenbergstrakten, som tyvärr slutade så tragiskt, återinförande av värnpliktsutbildning, medverkan
vid övningar både i Sverige och i Norge, all teknisk utbildning som skolan har levererat och de
omfattande förberedelserna som gjorts för att ta emot Besiktningsenheten och Markverkstäderna från
FMV vid årsskiftet.
Chefen uppmanade oss avslutningsvis att passa på att luta oss tillbaka under ledigheten och känna oss
nöjda med vad vi har åstadkommit under 2018 och vara tacksamma för det vi har.
Efter att musikkåren spelat Adams Julsång var det dags för
Julbetraktelsen. Magnus Aasa gjorde en fin liknelse mellan profeten
Jesajas i bibeln och det Beslut i Stort som används vid ordergivning i
Försvarsmakten.
Han fortsatte sedan att koppla sin egen värnpliktstjänstgöring i Arvidsjaur
till kamratskap och den viktiga uppgift som Försvarsmakten har som
fredsrörelse. Magnus avslutade sin betraktelse med att överraska oss
övriga i kyrkan genom att framföra en egenkomponerad sång med
gitarrackompanjemang. Sången handlar om de små relationerna och hur
viktigt det är att Förlåta och Försonas.
Att vi får sjunga psalmen Nu tändas tusen juleljus är obligatorisk vid vår
julavslutning och så gjorde vi även i år, den bidrar i hög grad till att
julstämningen ska infinna sig.
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Utmärkelsen Nit och Redlighet delades i år ut till 13 medarbetare, som tjänstgjort i statlig tjänst i 30 år.
En hel del av de som fick ta emot utmärkelsen var påtagligt berörda av stunden och det var nog många
tankar som påminde var och en om hur fort tiden går och hur mycket man faktiskt hunnit med under
sin yrkeskarriär.

NOR-grupp 1: Från vänster Jonas Oskarsson, Mikael
Boström, Peter Karlsson, Henrik Ahlberg, Anneli
Andersson, Rickard Antonsson samt Magnus Fahrman.

NOR-grupp 2: Från vänster Anders Salenbo,
Martin Prahl, Roger Hansson, Fredrik Finér,
Anders Ruck samt Tomas Pennerborn.

Efter utdelning av NOR kallade C FMTS fram de
fem soldater från 1. Tekniska bataljonen som
tjänstgjort i FM under minst 96 månader och
därmed gjort sig förtjänta av FM tjänstgöringsmedalj i guld för rikets försvar.
Från vänster:Albin Andersson, Mikael Bermlid,
Svante Myrberg-Svensson samt
Emelie Persson Schröder
(ej med på bild: Martin Hultqvist)
Avslutningsvis medaljerades major Magnus Heimler.
Han fick motta FMTS förtjänstmedalj i silver med
motiveringen: "Magnus Heimler har tidigt verkat för att
återskapa mekanikerskolorna i Försvarsmakten.
Genom otaliga förbandsbesök, byggande av nätverk och
med stor fingertoppskänsla har Magnus sakta men säkert
byggt upp mekanikerskolorna till fungerande enheter
under hans beskyddande vingar. Med allt från
verkstadsresurser, utbildningsplaner, uppdrag och
garnisonssamarbeten". Efter en gratulationsfanfar så höll
Magnus ett kort tacktal och riktade sitt tack till all
FMTS personal som varit delaktiga i framgången med
mekanikerskolornas införande
Innan det var dags att lämna kyrkan och därefter ta sig an den välsmakande julmaten i flottiljområdes
restaurang tackade C FMTS sin personal för det genomförda året och önskade oss en skön och
avkopplande julledighet.
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Utbildningssystemet och befattningar för tekniska officerare
Text: Fredrik Finér, regementsförvaltare vid FMTS
Specialistofficersutbildningen –SOU– är 18 månader lång och inleds med ett
första gemensamt skede vid Militärhögskolan. Där läser man grundläggande
militära ämnen såsom ledarskap, pedagogik, statskunskap etc. Följande 12
månaders studier sker vid FMTS och idag finns följande inriktningar:
•

Mark Mekanik

•

Mark Elektro

•

Sjö Vapen/Systemteknik

•

Luft Flygtekniker

Efter examen har eleven fått en god grund att stå på för vidare studier och utveckling inom olika
materielsystem. Utbildningen till specialistofficer har karaktären av att vara väldigt praktisk och skall
leda till att eleven kan gå in i rollen som grupp-/tropp- eller ställföreträdande plutonchef.
Officersprogrammet med militärteknisk profil (OP) är en treårig akademisk utbildning, som sker vid
Försvarshögskolan (FHS). Under ett år av utbildningen genomför eleverna en verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) vid FMTS. De tre åren på OP avslutas med att eleven skriver en C-uppsats, vilket
ger en kandidatexamen. Utbildningen är grunden i ett system som i allt väsentligt försörjer högre
staber och försvarsanknutna myndigheter (t ex FMV) med akademiskt utbildade chefer.
Utbildningen kan kompletteras efter antal år i tjänst med en tvåårig Masterutbildning vid FHS och efter
den är officeren möjlig att befordra till överstelöjtnant/kommendörkapten.
När det gäller specialistofficerare är det ur många aspekter enklare då det, som vi vet, finns ett stort
antal områden och befattningar som kräver djup specialistkompetens och lång erfarenhet.
Det har under resans gång utkristalliserat sig två olika karriärvägar för specialistofficerare.
Vi har den uppenbara - att utvecklas till och vara funktions- och systemspecialist. Utöver det finns det
ett behov att att utveckla SO att kunna verka som chefer på plutons- och kompaninivå.
Vi har nu en bra grund för att fortsatt utveckla och implementera flerbefälsystemet inom den tekniska
organisationen. Vi har lyckats att skapa ett fungerande utbildningskoncept med SOU och OP, som
tydligt skiljer sig i karaktär. Vi har med gemensamma krafter lyckats att få en acceptans i försvarsmakten för att den tekniska organisationen även i framtiden måste representeras av såväl akademiskt
utbildade officerare som specialistofficerare med en djup yrkeskompetens.
Vi behöver också fortsätta att skapa en förståelse för att en officer utbildad i NBO inte rakt av går att
jämföra med den akademiskt utbildade officeren. Det är såklart så att det idag sitter NBO officerare på
befattningar, från förbands- till högkvartersnivå, som är av specialistofficerskaraktär och som i
framtiden skall födas ur specialistofficerskategorin. Lika viktigt är det att definiera de befattningar
inom det tekniska skrået som skall bestridas av de akademiskt utbildade officerarna.
För att skapa den gemensamma förståelsen behövs en konstruktiv debatt. Allt i syfte att skapa ett
tydligt personalsystem, som gör att våra unga kollegor väljer att stanna kvar och utvecklas i
försvarsmakten.
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För sveriges specialistofficerare visas graderna på axelklaffarna enligt bildcollage.
Vanligtvis måste en
specialistofficer tjänstgöra
minst fyra år i sin grad
innan han eller hon kan
befordras. Det är chefen
på det förband där
specialistofficeren
tjänstgör som fattar beslut
om befordran.
För befordran till flottiljoch regementsförvaltare
fattas beslutet av
Försvarsmaktens
personaldirektör i
Högkvarteret.

ANMÄLAN till Årsmöte i Eksjö 2019-05-28--30
Anmälan görs med mail från vår hemsida http://www.kamratoff.se under menyn ”Kontakta oss”
eller med nedanstående talong. Om du åker bil ange om du vill samåka / kan ta med passagerare.
Anmälan sänds per mail alternativt med brevtalong till kassören före 10 maj
Betalning skall göras före den 12 maj till vårt Pg konto 618 45 79-8 eller Swish nr 123 666 23 81
Namn:
Adress:

Telefon:

Mobilnr:

E-postadress:

__

Postnr:

___

____

___

Postort:

___

Samåker med:

___

Tp i egen regi: _____________(Ja/Nej)

Regnummer för bil:

___

Ber ank.:

Ber avresa:

Kan ta pass:

______(Antal)

____(Datum/tid)

Deltar i KamraTmiddag den 28 maj:______ __(Ja/Nej)

_________(Datum/tid)
Vill äta middag den 29 maj:___________(Ja/Nej)

Talongen sänds till: Åke Olsson, Fornminnesvägen 34, 186 32 VALLENTUNA
alternativt anmälan med mail via hemsidan http://www.kamratoff.se :”Kontakta oss”

