
 

CHEFEN HAR ORDET 2016-05-30 
Regementskamrater! Som vanligt har vi mycket verksamhet igång vid alla våra enheter och över 
hela vårt geografiska område, och jag kan konstatera att dagar och veckor går i en rasande fart.  
Vi är redan inne i slutet av maj och på upploppet av en intensiv vår. Nu återstår några veckor innan 
en efterlängtad sommarsemester väntar för många av oss. 

 

Vi har nu påbörjat grundutbildningen i 
Arvidsjaur, där vi var först ut i armén att ta 
emot rekryter i det nya systemet. Jag 
träffade dem för någon vecka sedan och 
det var mycket positiva och förväntansfulla 
blivande jägarsoldater jag mötte.  

I Boden pågår förberedelser för fullt för 
inryckningen vid Pansarbataljonen i slutet 
av juni, och i Umeå, Östersund och 
Härnösand förbereder sig 
utbildningsgrupperna för grundutbildning 
till hemvärnet.  

Förväntansfulla nya rekryter vid jägarbataljonen i Arvidsjaur. 

Vi har haft en del utmaningar med rekryteringen, främst till pansarbataljonen och hemvärnet - och vi har också 
vidtagit flera åtgärder. Bland annat har vi producerat en rekryteringsfilm som visas på biografer och delas via 
Försvarsmaktens egna kanaler. Vi har även mött ungdomar på gymnasieskolor tillsammans med de övriga 
förbanden i norr och ringt till personer som tidigare gjort antagningsprövning, men inte påbörjat utbildning. Det 
återstår att se vilken effekt våra åtgärder får. När det gäller hemvärnet har vi varit tvungna att ställa in 
utbildningen i Kiruna. I Umeå och Östersund har vi tillräckligt många antagna och jag hoppas att vi går i mål i 
Härnösand också.  

Balans i verksamheten 

Vi är snart ett halvår in i den nya organisationen och jag vet att det är bökigt på många håll. Från 
regementsledningens sida gör vi allt vi kan internt för att se över uppgifter, öka samordningen mellan våra 
staber, göra tydliga prioriteringar och annat som kan skapa en bättre balans i verksamheten. Allt för att lätta på 
trycket hos er som finns längre ut på linan, framför allt på bataljonerna. För mig är det viktigt att personalen mår 
bra, och jag är beredd att vidta nödvändiga åtgärder för att bibehålla en bra arbetsmiljö. Förutom interna 
åtgärder ser vi även över externa uppgifter. Om detta för jag också en dialog med mina chefer i högkvarteret. 

Ett sätt att öka stabilitet och långsiktighet för dig som medarbetare är medarbetarsamtalet. Ett av mina mål är 
att alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan för de kommande 2-3 åren. Här har både chefer och 
medarbetare ett ansvar att se till att samtalen blir av och att bidra till innehållet. Om ni inte redan kommit igång 
på era enheter är det dags att börja förbereda samtalen nu, de ska vara genomförda senast sista september. 

  

 



 
Övningsverksamheten efter Cold Response har fortsatt med bra resultat. Vi har bland annat genomfört flera 
krigsförbandsövningar med hemvärnet och jägarbataljonen har genomfört sin slutövning vinter med gott 
resultat. Efter krigsförbandsövningen med deltidskompanierna i början av maj konstaterar jag att systemet med 
deltidsanställda fungerar vid I 19. Det här är bara några exempel på den utmärkta verksamhet som vi genomfört. 
I 19 levererar! 

 

Från vänster: Krigsförbandsövning (KFÖ) med Norrbottensbataljonen, KFÖ Västerbottensbataljonen, KFÖ med 
pansarbataljonens deltidskompanier på Tåme skjutfält. 

Internationella insatser 

Vi börjar så smått förbereda oss för kommande insats i Mali och jag upplever att vi ligger bra till. Här är det 
viktigt att hela regementet bidrar, även om jägarbataljonen är huvudansvarig för första styrkan, hösten 2017, 
och pansarbataljonen för styrkan som tar över efter jägarbataljonen. Planering och bemanning hålls ihop av 
regementsstaben så att vi får en bra samordning.  

Förra veckan avslutades med medaljceremoni för personalen som tjänstgjort i EUTM Mali 06 och FS 30, och 
lokala veteranceremonier. Armétaktisk chef Stefan Andersson delade ut Försvarsmaktens medalj för 
internationella insatser och sa i sitt tal att personalen från regementet bekräftat regementets valspråk  
”De hafva aldrig wikit eller för sin egen dehl tappadt” genom att ännu en gång leverera efterfrågade förmågor – 
och det med mycket gott resultat.  

Jag vet att ni har gjort ett mycket bra och uppskattat jobb och jag 
känner mig trygg med att vårt hemkomstprogram fungerar så att ni 
tas emot på ett bra sätt efter avslutad insats. Än en gång välkomna 
tillbaka hem till Sverige och till regementet!  

Veterandagen är ett utmärkt tillfälle att visa uppskattning för alla 
som någon gång har gjort en nationell eller internationell insats för 
Försvarsmakten, och högtidliga ceremonier genomfördes i Boden, 
Arvidsjaur och Östersund. 

Veterandagen i Östersund. 

Jag återkommer med en hälsning innan sommaren. Till dess – ta hand om er, vi ses ute i verksamheten! 

 

 

Mikael Frisell 
Regementschef  

 


