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Värmen dröjer…
Hav av vitsippor, blåsippor och tusenskönor vittnar om att värmen är på väg. Men bortsett från
enstaka ”gästspel” dröjer värmen, vilket i sig nog är ganska normalt för årstiden. Men vi är väl
många nu som längtar efter att få grilla utan mössa.

Ett innehållsrikt år väntar
Det är ett såväl spännande som innehållsrikt år vi har framför oss (d v s ett ”normalår”).
I mitten av maj förväntas vi få nya planeringsanvisningar av regeringen gällande
kompletteringar till det budgetunderlag för 2019 som vi har lämnat in. Mycket indikerar att det
kommer att generera ett ganska omfattande arbete.
Måhända innehåller planeringsanvisningarna också direktiv rörande försvarsgrenarnas
inrättande som egna OrgE och närmare direktiv rörande Materiel- och
logistikförsörjningsutredningen (MLU) .
Vi har alla kunnat notera att försvarsutskottet nu för andra gången har gjort ett tillkännagivande
där de uppmanar regeringen att, i enlighet med Wahlbergs utredning, överlämna ansvaret för
vidmakthållande och upphandling från FMV till Försvarsmakten.
Allt detta sammantaget har gjort det nödvändigt att överse ambitionsnivån rörande den
planerade verksamheten inom HKV resterande del av året.
HKV 19
Omstruktureringsorder för arbetet med HKV 19 är nu utgiven. Som jag tidigare nämnt kommer
den att innehålla ett antal annex (bilagor), bl a avseende personal, ekonomi, riskanalys,
lokalåtgärder m m. Eftersom inte alla besluten är på plats ännu kommer annexen att ges ut eller
kompletteras efterhand som besluten fattats. Det innebär, som alltid, att styrningarna upplevs
komma ut sent och de ”som skall göra jobbet” får relativt ont om tid till förfogande. Närmast i
tiden ligger nu annexet Personal, som innehåller styrningar för hur respektive ledning skall
redovisa sin organisation. För HKV del behöver det underlaget lämnas in i mitten av maj.
De områden som efter genomförda spel bedömdes ha störst behov av att utvecklas, främst
investeringsplanering och logistik börjar nu blir mer konkret, även om det inte är färdigt.
I nära anslutning till nationaldagen planeras C LEDS fatta beslut om FM org 19, inkl HKV 19.
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HKV 2025
För att undvika sammanblandning med HKV 19 betonar jag att HKV 2025 i nuläget främst är
ett Infra- och arbetsmetodsprojekt, syftande till att skapa ett HKV på en geografisk plats.
Målsättningen är att skapa en modern och attraktiv arbetsmiljö som stödjer verksamhetens
behov. För att öka insikten om trender och tendenser i övriga samhället bland HKV chefer
kommer nästa C HKV chefsinformation (8/5) att genomföras i form av en Workshop på temat
”arbetsplatsutveckling, teknik, fysisk miljö, ledar- och medarbetarskap”.

Fystester
För de utav er som inte hade möjligheter att konditionstesta er hälsonivå på anrika Stockholms
stadion den 24 april, får nu en ny chans onsdag den 30 maj kl 12-16. Ta tillvara detta tillfälle, ta
tag i era medarbetare och kom dit!

Väl mött!

Ta chansen att testa er hälsonivå på Stockholms stadion (foto: C Rettig)

