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Välkomna åter!
Jag hoppas att ni har haft en fin och stärkande ledighet. Förhoppningsvis bär ni med er många
ljusa och fina upplevelser in i höstmörkret. Oavsett årstid tycker jag det är trevligt att komma
tillbaka till arbetet och träffa mina arbetskamrater igen efter en bra ledighet. Dessutom tillhör
jag dem som tycker det finns en tjusning med återgång till fasta rutiner, det kan ju i och för sig
anses vara en fast rutin att kontrollera att robotgräsklipparen gör sitt jobb medan man tänder
grillen. Jag hoppas att ni känner likadant.
Delårsredovisningen
Delårets resultat redovisades för ÖB den 10:e augusti. Jag noterade att det går bra för
verksamheten, förbanden inklusive HKV löser sina uppdrag. Det är fantastsikt mycket
verksamhet som har genomförts med ett väldigt bra resultat. Dock finns det två avvikelser på
Försvarsmaktsnivå värda att nämnas, vi kommer inte i år att nå upp till måltalet vad avser
volymen soldater och det finns vissa förseningar av materielleveranser, där det främst är
lastbilar som får effekt på verksamheten.
För HKV del konstaterar jag att vi löser alla våra uppdrag, inom given ekonomisk ram. Jag
noterar också att det har ett pris, personalen går hårt på många håll.
Vi genomförde före semestern en Work Shop i stabschefskretsen, syftande till att identifiera
möjliga åtgärder för att mildra arbetsbelastningen inom HKV. Vi identifierade fyra områden
möjliga att påverka och utveckla:
Dimensionering
Som innebär en avvägning av resursbehov så att identifierade behov kan omhändertas. Ett
arbete som tidigare genomförts i tre steg och där nu rekrytering pågår. Dock behäftad med två
utmaningar, svårigheter att de facto hitta personal (bristvara) och den andra, behoven förändras
efterhand och är en ständigt pågående process.
Metod
Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) är som metod utformad för operativ planering.
Den tillämpas i princip vid all planering inom HKV och upplevs som en väldigt bra metod, om
än tung och resurskrävande. Kan metoden utvecklas och förenklas? D v s hur kan SPL
appliceras vid tillämpning utanför operativ planering.
Adm stöd
Ledningarna har goda erfarenheter av de Stabsassistenter som tjänstgjort. Medel för att rekrytera
ytterligare Stabsassistenter har tillförts och rekrytering pågår.
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Lokaler
HKV personalvolym ökar och växtvärken är påtaglig. Infrastrukturförsörjningen hänger inte
med i samma takt som verksamheten ökar. Långsiktigt har HKV 2025 (vars uppgift är att
utforma vårt framtida HKV) startats upp, men det löser inte de kortsiktiga behoven.
Förutsättningarna för lokalanpassning och lokalförsörjning behöver tydliggöras och vara kända i
organisationen så onödig frustration kan undvikas och planeringen kan göras utifrån realistiska
förväntningar.
Lämna gärna ditt bidrag
Såhär återkommen efter en bra ledighet brukar man ju vara extra kreativ och extra bra på att
betrakta tingens ordning från andra vinklar och nya perspektiv. Med gemensamma krafter kan vi
kanske föda nya förslag på åtgärder som skulle kunna minska arbetsbördan? Diskutera gärna
frågan i arbetslaget.
En Kraftmätning
För de flesta av oss kommer nu AURORA att stå i centrum, direkt eller indirekt. Allas goda
krafter kommer att behövas för att driva en övning av den omfattningen och komplexiteten.

Väl mött!

Lennart Thomsen

En bild från FMM i terräng får tjäna som inspiration för att återföra oss till de goda
träningsvanor vi hade före semestern.
(Foto: Camilla Rettig)

