
 

CHEFEN Har ordet 180417 
 
Regementskamrater! 
Jag hoppas att många av er har haft möjlighet till en skön påskledighet och 
fortsätter njuta av den fina vårvintern! 
 
Jag är personligen på resande fot just nu, men tänkte i detta brev beröra 

innehållet i den information vi lämnat vid förbandsorienteringarna i Boden och Arvidsjaur. 
 

Intresset för regementet är fortsatt stort. Vi har 
redan haft många besök under årets Vintersol 18, 
både interna försvarsmaktsbesök och från 
politiker. Våra besökare är imponerade över 
övningsförutsättningarna och hur vi med ”små 
resurser bedriver avancerade övningar”. Vi har 
många fler besök inplanerade under våren, bland 
annat kommer fler politiker från försvarsutskottet 
till oss. Det är mycket positivt, eftersom det ger 
oss möjlighet att visa vår verksamhet och 
informera om våra mål för framtiden.  

 
Mali 07 fortsätter sin insats på ett förtjänstfullt sätt. Jag fick förmånen att följa 
verksamheten under några dagar och Armétaktisk chef genomförde nyligen sin uppföljning. 
Han ger förbandet sin eloge. Ni har som ett underrättelseförband bidragit till FN-insatsen på 
ett mycket professionellt sätt. I helgen utsattes campen för en attack, men ni hanterade 
även den på ett mycket stabilt sätt. Det märks att ni är väl övade. Bra agerat! 
 
Ledningsutredningen kommer att verkställas under 2018 för att kunna vara fullt operationell 
den första januari 2019. Arméchefen med sin stab flyttar till Enköping, logistiken återförs till 
Försvarsmakten och Hemvärnet skall synliggöras. Allt detta kommer också att påverka vårt 
regemente, inte minst när det gäller återgången av logistiken. Därför har en garnisons-
gemensam projektgrupp bildats, med uppgift att förbereda detta. 

 
I 19 långsiktiga målsättning har diskuterats i min ledningsgrupp.  
Vi kommer att fortsatt driva detta arbete i för oss gynnsam riktning. 
Försvarsmaktens perspektivstudie, Tillväxt för ett starkare försvar, 
ger oss goda grunder för att planera för framtiden. Förutsättning för 
detta är en bra personalförsörjning, vilket vi kan erhålla genom en 
ökad grundutbildningsvolym. En Norrbottensbrigad, ytterligare 
jägarbataljoner och stärkta hemvärnsbataljoner är våra 
produktionsmål.  
 
Närmare detaljer återkommer jag med och givetvis är vi avhängiga 
av positiva politiska beslut.  
 

 
Fortsätt med ert goda arbete! 
 
 
Ulf Siverstedt 
C I 19 och C MR N 

 


