Glad Påsk!

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund - SMKR

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund - SMKR - har till ändamål att stödja
Försvarsmakten med försvarsupplysning samt traditionsvård och bidra till
utvecklingen av den militära kamratföreningsverksamheten i Sverige.
https://www.smkr.org/

97 års män inställt tills vidare
Som ni förstår så kan vi ej genomföra fikaträff nu på torsdag 04-16.
Det finns heller inget som talar för att vi kan genomföra fikaträff och
årsmöte i maj 05-20. Vi får hoppas och tro att vi kan ses igen under augusti.
Glad Påsk!
Tomas A

Chefen för västra militär
regionen
(MR V) har ordet
Väktare, När det här nyhetsbrevet når er är vi i en kris
vars omfattning saknar motstycke i Sverige för vår
generation. Det är en kris och en händelseutveckling
som vi inte har några planer för, vi har inga erfarenhetsvärden att luta oss mot
och det är ingen som upplevt det tidigare. Vi har nu med andra ord otillförlitliga
ingångsvärden i våra planeringsprocesser.
Det är just därför vi ska lita på vår inneboende kompetens, vår profession,
våra rutiner, vår militära struktur med ledningsnivåer och att vi som militärer
förmedlar tydlig information och inte sprider rykten.
Jag har inte för avsikt att spekulera kring prognoser eller ge min personliga syn
på eventuella händelseutvecklingar. Jag avser hålla mig till det jag vet och det
jag är utbildad till samt lyssna på våra myndigheter och högre ledningsnivåer.
Utifrån denna utgångspunkt skriver jag till er och pratar med era chefer samt
ger direktiv till min stab och garnisonerna i vår militärregion.
Men, till att börja med vill vi alla önska Marc från 42:a hemvärnsbataljonen
fortsatt bra tillfrisknande och rehabilitering. Marc skadades allvarligt i benet
i samband med en skjutolycka i Göteborg den 7 mars. Marc fick omedelbart
behandling på Sahlgrenska sjukhuset och därefter fortsatt vård på Mölndals
sjukhus. Efter totalt tre veckor på sjukhus är nu Marc hemma och bedriver
fortsatt rehabilitering. Rådigt ingripande från många inblandade, men framför
allt från Marc själv som har ett imponerande ”will do – can do mind set”.
Fortsatt krya på dig och vi ser alla fram emot att ha dig åter i verksamheten.
Undersökningen pågår och beräknas vara klar i början på maj.

Därefter vill jag framför Västra militärregionens stora tack och erkänsla för det
arbete 43:e hemvärnsbataljonen har lagt ner med att få delar av ett fältsjukhus
på plats vid Östra sjukhuset i Göteborg. 20 stycken intensiv-vårdsplatser
och 50 vårdplatser. Delar av bataljonen har i olika omgångar jobbat med
att stötta Försvarsmedicincentrum, FömedC, med detta under två veckor.

Västra Götalandsregionen och Östra sjukhuset med flera är oerhört
tacksamma för er insats. Med er hjälp halverades tiden för upprättande.
Tack! Insatsen blev inte sämre av att ni under denna insats även lyckades
hitta en äldre man som hade legat i ett vattenfyllt dike under en hel natt
och därmed räddade hans liv.
Det mesta av vår planerade verksamhet har ställts på grund av det rådande
läget. Huvudskälen är att inte bidra till att sprida smittan vidare och ha en
hög beredskap samt handlingsfrihet för att kunna stödja samhället på olika
sätt och att inte belasta sjukvården med eventuellt skadade från militära
övningar.
Staben tillsammans med utbildningsgrupperna genomförde två planeringsdagar
i vecka 13, då vi bland annat påbörjade en översyn av möjligheterna att flytta delar
av verksamheten till i höst eller hur vi på andra sätt kan kompensera för uteblivna
utbildnings- och träningstillfällen. Beslutet är nu fattat att ställa all övnings- och
utbildningsverksamhet för hemvärnsförbanden till den 28 juni. Detta gäller även
all frivilligverksamhet. Den verksamhet som ställs in kommer inte flyttas till i höst.
Vi försöker däremot att genomföra mer och bättre KU-utbildning i höst.
Era bataljonschefer blev muntligt orienterade av mig den 2 april. En mängd
kompetenser och behörigheter kan man skaffa sig digitalt med mera.
Vecka 13 genomförde 38:e hemvärnsbataljonen sin befattnings-KFÖ, vilken
i stort kunde genomföras som planerat. Inledningsvis var vädret dåligt, för att
efterhand bli riktigt bra. Det blev även ett bra slutresultat som bland annat
innehöll en hel del omförordnanden och nyförordnanden av skyddsvakter.
Vi har även genomfört våra första HV-råd i ny struktur. HV-råd syd som består
av 40:e, 41:a, 42:a, 43:e, 44:e och 45:e hemvärnsbataljonerna och HV-råd nord
som består av 19:e, 20:e, 38:e och 39:e hemvärnsbataljonerna. Vi genomförde
dem på VTC och Skype. Vi har därmed tagit det första steget för att hitta en
bra form för hur vi ska arbeta vidare inom medinflytandet. För HV-råd syd
har vi nu genomfört val av 1:a, 2:a och 3:e vice ordförande och HV-råd norr
ska genomföra val av 1:a och 2:a vice ordförande i april. Därefter ska
medinflytande organisationen utarbeta förslag på arbetsmetoderna inom
AG medalj, AG motion och AG valberedning.
För mig blir representanterna inom medinflytandet de viktigaste ”medspelarna”
inom hemvärnsrådet. Utbildningsgruppchefer, bataljonschefer och
representanter från garnisonerna har en mer informativ roll. Däremot ska
de kunna stödja och skapa förutsättningar för medinflytandet på olika sätt.
För att medinflytandet ska fungera på bästa sätt krävs att några av er stiger
fram och tar ansvaret och att ni andra stöttar dem. Då har vi skapat
förutsättningar för att vår verksamhet ska bli ännu bättre!

Den närmsta tiden framåt kommer ställa stora krav på oss alla. Vi har en
kontinuerlig dialog med länsstyrelser, polisen, räddningstjänster, regioner
och garnisoner med flera. Vi stödjer bland annat länsstyrelsen i Halland
och Halmstad kommun med enstaka stabsofficerare. Beroende på hur
pandemin utvecklar sig är det min bedömning att vi måste ha en hög
beredskap för att stötta samhället på olika sätt. Vi måste alla ha en
beredskap för att kunna stötta inom områden och på olika sätt som
vi inte gjort tidigare. Vi har förstärkt staben inom olika funktioner och
jobbar med att säkerställa kontinuerlig ledning, även i ett läge med
många sjuka.
Med den ovissa utveckling vi har framför oss, känner jag mig ändå
trygg med vår kapacitet. Skälet till det är att ni har en enormt bred
inneboende kompetens kopplat till era civila bakgrunder, er militära
profession och en grundmurad vilja att alltid ställa upp. Det kommer
Sverige behöva framåt!
I nuet för framtiden
Peter Hederstedt
Chef Militär Region Väst

Stridsbåt 90, JAS 39 Gripen och stridsvagn 122.Försvarsmakten. Bild: TT Nyhetsbyrån,
Mats Carlsson/Försvarsmakten

Försvaret ska växa relativt kraftigt framöver – men det kommer att ta tid. GP har
kartlagt några av de militära resurser som idag finns stationerade i Västsverige både
till sjöss, i luften och på land.

– Vi är för få, men de förband och system vi har är jäkligt bra, säger Peter Hederstedt,
chef för västra militärregionen.
När försvaret växer räknar Peter Hederstedt kallt med att få tillgång till en ny
amfibiebataljon i Göteborg – som tillsammans med resten av västkusten pekas
ut som strategiskt viktigt från både politiskt och militärt håll.

– På ett enda ställe i Försvarsberedningens rapport "Motståndskraft" använder
man kraftuttrycket ”av existentiellt intresse" för Sverige, vilket är kopplat till landets
försörjning. Där är Göteborgs hamn navelsträngen för oss, men också för Finland
och Norge, säger han.

Göteborgs hamn har avgörande betydelse för Sveriges försörjning. Bild: Olof Ohlsson

Peter Hederstedt är chef för västra militärregionen, som innefattar Halland, Västra
Götaland, Värmland och Örebro län, och har en lång militär karriär bakom sig. Han
har varit på Balkan, i Afrika, i Asien, i Afghanistan och var även med och upprättade
de svenska specialförbanden.

Lyfter hemvärnet: "Väldigt välutbildade
Nu är det hans ansvar att, som högste regionala chef, hålla i försvaret av Västsverige.
– Luftvärnet i Halmstad, stridsflyget vid Såtenäs och pansarbataljonerna i Skövde
är väl våra främsta styrkor – men de kommer att användas där vi behöver kraftsamla
oavsett var i Sverige det är. Det som alltid finns här är hemvärnet – som jag vill
verkligen understryka är något helt annat än vad det var på 80- eller 90-talet,
säger Peter Hederstedt.

Automatkarbin 4, AK4, har använts sedan 60-talet och är den primära beväpningen inom hemvärnet.
Kan utrustasmed kikarsikte samt en 40 mm granattillsats. Magasinet rymmer 20 patroner med en
kaliber på 7,62 mm. Bild: David Gernes/Försvarsmakten

I Västsverige finns åtta hemvärnsbataljoner, räknar man in Örebro och Värmland
är antalet tio. Översten menar att dessa bataljoner, ur försvarssynpunkt, är en
svår nöt att knäcka även för en kvalificerad motståndare.
– Jag har tidigare varit chef för specialförbandet Särskilda operationsgruppen och
det man inte vill ha emot sig är förband med hundar som kan sin terräng: de
delarna har hemvärnet. De kan varenda liten plats, de är väldigt välutbildade,
de ser vad som inte "passar in" och de är snabbt på plats. Många soldater har
utlandsinsatser bakom sig och Göteborg har flera bataljoner som är
jätteduktiga – de behöver vi fler av. Det får du gärna skriva i Times New
Roman storlek 20.

Hotet kommer från öst
Enligt Peter Hederstedt finns det redan idag en hotbild, både mot landet i stort
och Västsverige, där det ständigt pågår olika typer av påverkansoperationer.

Det kan handla om falsk information, falska nyheter och överdrifter av inhemska
problem – exempelvis våldsbrottslighet – med syfte att påverka medborgarnas
förtroende för svenska myndigheter.
Bakom operationerna står i regel Ryssland, enligt Peter Hederstedt. Målet är
destabilisering.
– Ofta kan det vara ett steg på vägen mot något annat. Det var så man gjorde
i Ukraina, konstaterar han.
Förutom hamnarna, även de mindre längs kustbandet, så pekar Hederstedt
ut flygplatser och transportnät som viktiga punkter i Västsverige – inte minst
ur totalförsvarssynpunkt.

– Jag vill verkligen trycka på vikten av totalförsvaret, till stor del de civila delarna,
som just nu är under återuppbyggnad. Det är oerhört viktigt att samhället och
infrastrukturen fungerar även i händelse av höjd beredskap eller krig, säger han.

Översten: Behövs förstärkningar
Men även om de förband som finns anses vara mycket vältränade så är de
alldeles för få, menar översten. Han skulle, i den bästa av världar, vilja se
en rad förstärkningar i Västsverige.
– Vi behöver mer marina förmågor för att kunna hålla försörjningsflöden igång.
För att öka motståndskraften behöver vi också se till att hemvärnet och andra
delar av Försvarsmakten fortsätter växa – det är jätteviktigt, säger han.
Sverige kan idag sätta upp två brigader med cirka 5 000 soldater vardera,
på sikt är ambitionen att antalet ska bli tre. I slutet av 80-talet var
motsvarande siffra 29 brigader.
Ur ett nationellt perspektiv behöver också de stående heltidsförbanden,
inte bara hemvärnet, bli fler enligt Peter Hederstedt.
– Vi har exempelvis bara ett artilleriförband i Boden, ett luftvärnsförband
i Halmstad och ett ingenjörsförband i Eksjö. Backar vi 25 år så hade vi
tillräckligt många förband för att kunna genomföra kvalificerade operationer
i både södra och norra Sverige samtidigt. Det kan vi inte idag – vi måste
välja, säger han.

Överste Peter Hederstedt. Bild: Robin Krüger/Försvarsmakten

Totalförsvaret viktigast
Förutom att han förväntar sig en ny amfibiebataljon, samt att luftvärnet inom
kort får in amerikanska Patriotsystem, så säger översten att Västsverige på
sikt också kommer att få tillskott i form av en regional skyttebataljon.

– De kommer ha bättre rörlighet och mer eldkraft än hemvärnet, vilket blir
ett väldigt viktigt tillskott, säger Peter Hederstedt.
Samtidigt återkommer han flera gånger till det han anser viktigast av allt.
– Totalförsvaret. Kan vi försörja oss, hålla ut och stödja varandra i händelse
av politisk kris så är det den viktigaste styrka vi kan ha.
GP 2020-02-12
https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/sj%C3%B6-luft-och-markstridskrafters%C3%A5-f%C3%B6rsvaras-v%C3%A4stsverige-1.22446337#listicle8f83889cdfabb571be79bc4fc904345d_1-of-1

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)
Frågor och svar om sjukdomen covid-19 riktar sig främst till allmänheten.
Senaste information och aktuella siffror finns på vår sida om utbrottet.
Sidan uppdaterad senast: 9 april kl. 16:42
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/fragor-och-svar/
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