Chefen har ordet – julhälsning 2021
Regementskamrater! Det har gått ett bra tag sedan jag senast sammanfattade
mina tankar i ett ”Chefen har ordet”. Det är därför hög tid att jag gör det nu, när
decembermörkret nått oss och vi skruvat om våra klockor till vintertid.

Det har för många vid regementet varit en hektisk tid under hösten. Våra värnpliktiga har nu kommit
en bra bit in i sin utbildning och det genomförs befattningsutbildningar för fullt på många täter i
garnisonen. Pansarbataljonen har också hunnit med att genomföra högvakt, utbildningskontroll och sin
första bataljonsövning.

Bataljonsövning december 2021

Det har nu gått ett år sedan vi fick det historiska försvarsbeslutet, som alla vet innebär en omfattande
satsning på Försvarsmakten. Det kan vara läge att reflektera över vad vi faktiskt åstadkommit under det
året. Det kanske mest synliga vid I 19 är det stöd vi har lämnat kopplat till återetableringen av K 4 och
I 21 med Jämtlands fältjägarkår. Här har
regementet gjort en betydande insats och
det finns nog ingen dag under det gångna
året då någon medarbetare vid I 19 inte
arbetat med någon fråga kopplat till K 4
eller I 21.

Överste Teddy Larsson, chef K 4, vid invigningen i september

Stödet har också inneburit att K 4 kunde
återinvigas som eget regemente den 24
september. En resa som nu fullföljs i och
med årsskiftet då all personal som tidigare
tillhörde AJB övergår till K 4 formellt. Den
16 januari återinvigs även I 21 med en
ceremoni som leds av Prins Carl Philip.

Övning Northern Forest 21

Förutom återetableringarna har vi även tagit andra
viktiga steg under året. Ett område är exempelvis
det finsk-svenska samarbetet. Under övningen
Northern Forest 21 har vi fortsatt utvecklingen att
göra samarbetet mer konkret. Under året har vi
också lyckats mycket väl i rekryteringen av fler nya
medarbetare. Vi har nyanställt en stor mängd civila
medarbetare parallellt med en mycket god
rekrytering till olika officersutbildningar.
Sammantaget är detta en av de mest avgörande
delarna för att vi ska kunna hantera den framtida
tillväxten.

Vi har också utarbetat en ny målbild för verksamheten vid regementet under 20-talet. Målbilden är
enkel och konkret, Norrbottensbrigadens förband utbildas och mobiliserar i Boden, och ska fungera
som vår ledstjärna fram emot 2030.
Under det kommande året tar vi
ytterligare steg mot framtiden. Dels
återinförs 15 månaders värnpliktiga, KB,
som rycker in i mars månad 2022.
Utöver det påbörjas också
grundutbildning av brigadens ledningsoch sambandskompanier under nästa
utbildningsår. En uppgift som övertas
från ledningsregementet och också
kommer att bli helt avgörande för
brigadens framtida funktionalitet.

Regementets nya målbild

Nu stundar en välförtjänt julledighet för de flesta av oss. Julen
är en tid för eftertanke och återhämtning. Jag vill också rikta
ett stort tack till alla er för era insatser under året och en
särskild tanke till er som av olika anledningar behöver arbeta
under julen.
Ta hand om varandra och om er själva och ha en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År.

Överste Nils Johansson
C Norrbottens regemente

