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Regionskollegor!

Tack för era insatser under 
det gångna året! Nu väntar ett 
välbehövligt jul- och nyårs-
uppehåll.

Vi har åstadkommit en hel 
del under det gångna året; 
försvarsplanering, beredskap 
och insatser, civil samver-
kan och totalförsvarsdagar i 
Umeå, krigsförbandsövning-
ar, övningar, fältövningar med 
mera.

Under året har vi också arbetat med att förbereda Norra mi-
litärregionens (MR N) etablering som eget förband och att 
rekrytera nya medarbetare. Vi kommer att manifestera vår 
etablering som organisationsenhet med en ceremoni i Boden 
den 7 januari. 

Jag välkomnar våra fem utbildningsgrupper; Lapplandsjägar-
gruppen i Kiruna, Norrbottensgruppen i Boden, Västerbot-
tensgruppen i Umeå, Västernorrlandsgruppen i Härnösand 
och Fältjägargruppen i Östersund till MR N! Ni kommer att 
stärka den regionala ledningen och vara en förutsättning för 
att MR N skall kunna överta produktionen av våra hemvärns-
förband. Norra militärregionens mandat stärks således. 

Försvarsberedningens rapport del två – Värnkraft - lämna-
des till regeringen i 
maj. Efter några turer 
om ekonomin enades 
slutligen politiken om 
den kommande nivån. 
ÖB har den 15 novem-
ber lämnat Försvars-
maktens råd avseende 
regeringens uppgift till 
försvarsmyndigheter 
och anger där en rea-
liserbar tillväxt av vår 
försvarsförmåga.

Nu får vi vänta cirka ett år på regeringens proposition om 
ett nytt försvarsbeslut. Detta kommer att ange nivån på vad 
Sverige kommer att satsa på för att försvara vår demokrati. 
Sammanfattningsvis är förutsättningarna för ”Tillväxt för ett 
starkare försvar” goda!
 

Slutligen vill jag nämna nästa års största övningar; Totalför-
svarsövningen (TFÖ) och Försvarsmaktsövning Aurora 20 
(under maj). Därutöver firar Hemvärnet 80 år under 2020. Vi 
kommer uppmärksamma detta under året, bland annat un-
der Garnisonens dag i Boden, men även vid våra utbildnings-
grupper inom regionen.

Det är således ett spännande år vi har framför oss och ut-
vecklingen av försvarsförmågan de kommande åren! 

Passa på att ”ladda batterierna” tillsammans med familjen 
och vännerna och välkommen tillbaka nästa år!

God jul & Gott Nytt År!

Överste Ulf Siverstedt
Chef Norra militärregionen

O
m

sl
ag

sb
ild

: M
at

s C
ar

ls
so

n/
Fö

rs
va

rs
m

ak
te

n


