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Kära Regementskamrater! 
Nu är det snart tre månader sedan jag tog över regementsfanan och stod vid minnesstenen som 
nytillträdd regementschef. Sedan dess har jag hunnit möta många av er om än inte alla. Som gammal P 
4:ing känner jag stolthet när jag möter er, professionella och kompetenta medarbetare. 

Redan första måndagen i tjänst kunde jag hälsa försvarsministern välkommen till vår årliga 
försvarskonferens som Försvarsmaktsråd Skaraborg anordnar. Det besöket har följts av många fler 
bland annat av statsministerns, när han följde vår verksamhet på Gotland. Viktiga besök där vi får 
möjlighet att visa vår förmåga och vårt delansvar i att höja Försvarsmaktens förmåga. 

Jag har hunnit besöka flera olika övningar med våra hemvärnsförband, brigadstaben, 
42.pansarbataljonen, tungtransportkompaniet samt 18.stridsgruppen, det har varit en intressant och 
lärorik tid. Vi har dugliga och tillgängliga krigsförband som levererar operativ effekt. På regementet har 
vi tillsammans sett till att våra förband, och alla andra förband som valt att delta, fick en bra övning 
under Våreld. En sådan stor övning är oerhört viktig för att öka vår operativa förmåga. Det är också 
viktigt att vi planerar den så att den fungerar så smidigt som möjligt med vår omgivning. 

Vårt omgivande samhälle är viktigt vid den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret. Under den regionala 
ledningsträningsövningen som vi genomförde tillsammans med tretton andra myndigheter tog vi ett 
steg i utvecklingen av samhällets krisberedskap. Vid halvårsskiftet är vi med och skapar historia. Då 
påbörjar 18.stridsgruppen etableringen på Gotland. Förbandet har precis anställt de soldater som 
alldeles nyligen slutförde sin militära grundutbildning här hos oss. 

Efter en välförtjänt semester står vi inför nya utmaningar. Vi ska vara med och genomföra 
försvarsmaktsövning Aurora som innebär övning av stora förbandsmassor och samverkan mellan 
stridskrafterna. Vi kommer öva för att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett 
angrepp mot Sverige. Samtidigt som vi förbereder oss för övningar så planerar vi också för skarpa 
insatser. Regementet har haft personal i Mali som har genomfört utbildningsinsatser i EU:s regi, EUTM 
Mali. Vi har också fått uppgiften att ansvara för Mali 09 och 10.  

För att allt detta ska gå att genomföra så kräver det att vi har fungerande stödfunktioner till våra 
krigsförband. Här drar övnings- och skjutfältsenheten ett tungt lass som jag är mycket tacksam över. För 
att stödet ska bli effektivare i vissa delar så tittar vi även på en avregionalisering av Försvarshälsan Mitt 
så att varje garnison återigen ska ha en lokal resurs knuten till sig mer permanent. 

Våra förband ska vara med och skapa högre effekt, det kräver en balans av resurser. När det gäller 
personal så har vi bland annat i FM Vind sett att många tycker det är hög arbetsbelastning och upplever 
att det inte är balans mellan tid och uppgifter. Det har jag tagit till mig och det är något vi har med i den 
fortsatta planeringen av kommande verksamhet. Jag hoppas att ni alla får en bra ledighet och att vi möts 
efter semestern, redo att ta tag i det som är vårt gemensamma ansvar; utbildning och utveckling av våra 
krigsförband. 

Med förhoppning om en varm, skön och avkopplande sommar!  

 
Bengt Alexandersson 
Chef Skaraborgs regemente 


