
CHEFEN HAR ORDET 2015-09-30 

Regementskamrater, 
 
Nu kan vi lägga september månad till handlingarna och jag konstaterar att vi fortsatt efter semestern har 

genomfört en omfattande och bra verksamhet som engagerar alla medarbetare, direkt eller indirekt genom stöd. 

Vi har deltagit i övningar med delar av brigadstaben, pansarbataljonen och jägarbataljonen.  Hemvärnet har övat, deltagit i flera 

eftersök och, liksom Pansarbataljonen, genomfört högvakt. Vi levererar alltid ett gott arbete. Polisen i Norrbotten riktar också ett 

särskilt tack till hemvärnet för vårt arbete i samband med eftersöken. Vi har fortsatt med 

grundutbildningen på flera orter och det är glädjande att 80 av de 110 rekryter som avslutade sin 

GMU på Pansarbataljonen nyligen vill fortsätta som deltidsanställda och nu har påbörjat sin 

befattningsutbildning. 

Fokus på rätt saker 

Vi har inte bara haft en omfattande verksamhet. Vi har också rätt verksamhet. Jag är nu halvvägs in i 

min verksamhetsuppföljning vid enheterna och konstaterar att fokus ligger på kärnverksamheten 

och att det vi gör ligger helt i linje med högkvarterets prioriteringar. Brigadstaben har genomfört en 

lednings- och träningsövning och i november är det dags att - för första gången sedan regeringen 

åter gav oss möjlighet att kalla in pliktpersonal – genomföra en krigsförbandsövning vid 

jägarbataljonen med ca 100 inkallade. Genom Militärregionen fortsätter vi arbetet med att 

utveckla totalförsvarsförmågan och har bland annat genomfört en fältövning i Jämtland där flera civila 

samverkanspartners deltog. Det känns bra att fokus åter ligger på nationellt försvar och totalförsvaret. Under hösten tar vi även 

ett steg framåt i det svensk-finska samarbetet genom utbytet mellan Pansarbataljonen och vårt finska vänförband. Dessutom 

fortsätter vi förberedelserna mot Cold response i mars 2016. Vägen dit går bland annat genom övning Vintersol, vilket innebär 

att en stor del av regementet kommer att vara i fält under tidiga våren.  

Nu är beslutet fattat 

Idag fattade försvarsmaktsledningen beslutet om vår nya organisation. För vår del innebär beslutet inga överraskningar.  

I mina tidigare brev har jag flera gånger berört den nya organisationen så jag går inte in på några detaljer här. Under de 

kommande extra förbandsorienteringarna går vi igenom hur vi på förbandet ska arbeta för att inta den nya organisationen de 

kommande åren och det finns möjlighet att ställa frågor. 

Vissa delar i beslutet innebär utmaningar för oss, och det är viktigt att vi hittar sätt att arbeta och anpassa ambitionsnivån så att 

vi kan gå steg för steg mot målet. Jag vill än en gång vara tydlig, det är ingen medarbetare vid regementet som blir av med sitt 

jobb. Nu måste vi göra det bästa möjliga av situationen, där vår inställning - din inställning - kommer att vara helt avgörande. Jag 

vill att vi fokuserar på det vi har, det vi kan och hur vi ska utveckla verksamheten, och släpper det vi inte kan påverka. Vi måste 

titta framåt. Fokus ska vara att leverera det som är beställt. Framtiden var också temat på planeringsinternatet med alla DUC i 

Boden i veckan, då vi bland annat har pratat om Målbild 2020 för I 19. Mer om det senare. 

Nu är ramar och befattningar beslutade. Nästa steg på I 19 är att bemanna den nya organisationen. Det är ett viktigt arbete där 

medarbetaren ska vara i fokus. Det är också ett steg på vägen mot min målbild att alla medarbetare ska ha en personlig 

framtidsplan för 2-3 år framåt, med utgångspunkt i den viktiga dialogen – medarbetarsamtalet - med närmaste chef. 

Avslutningsvis vill jag hälsa den nye överbefälhavaren Micael Bydén välkommen. Det känns bra att han tidigare har tjänstgjort 

här uppe i norr och jag önskar honom lycka till på uppdraget. Samtidigt passar vi alla på att tacka Sverker Göranson för ett bra 

arbete. 

Jag ser fram emot den fortsatta hösten med mycket bra verksamhet och att träffa er på de extrainsatta personalorienteringarna! 

Överste Mikael Frisell 

Regementschef 


