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Chefen P 4 har ordet 
 

Om vi kastar en blick i backspegeln så kan vi konstatera att det har hänt väldigt 

mycket bara de senaste åren. Vår omvärld förändras, Ryssland, Syrien, ökat fokus 

på nationellt försvar, ett försvarsbeslut med ny inriktning, vi har för första gången 

på länge fått höjt anslag och vi fokuserar på ökad operativ effekt. I 

Försvarsmakten har vi bland annat genomfört två omorganisationer (Org 13 och 

Org Ny), vi har infört ett nytt personalförsörjningssystem med K och T och 

specialistofficerare. På regementet har vi utvecklat mobiliseringsarbetet och 

krigsplanläggningar, byggt det nya förbandet Militärregion, 2:a brigaden är 

prioriterad, vi har ökat träning och övning för våra krigs- och hemvärnsförband, 

bland annat genom P 4 övning Våreld. Dessutom har vi fått uppdraget att sätta 

upp och utbilda 18.stridsgruppen till Gotland och även ett nytt 

brigadspaningskompani till Kvarn!  

 

Det är bra verksamhet vid regementet och vi deltar i många olika aktiviteter. 

Framför oss har vi bland annat övningen Cold Response i Nordnorge där 

kompanier och 41.bataljonens stab deltar. Vi har Wilska pansarskyttekompani i 

beredskap som Sveriges operativa reserv och vi sänder personal till EUTM i Mali. 

Rekryteringen till 18.stridsgruppen fortsätter och jag hade under veckan äran att 

få befordra två av våra medarbetare vid bataljonen till förvaltare.  

 

Under våren ska vi genomföra vår övning Våreld, där deltagarantalet förväntas bli 

mellan 1 200-1 500 deltagare ur cirka 10 förband, en mycket viktig övning för vår 

förmåga till väpnad strid!  I sommar rycker dessutom de första in som ska 

genomföra den nya grundutbildningen. Där ska det bland annat utbildas soldater 

till brigadspaningskompaniet på Kvarn och till mekskyttekompaniet som från 

hösten 2017 grupperar på Gotland. Hemvärnsförbanden genomför under året flera 

viktiga övningar, och kommer sannolikt, likt 2015 ge omfattande stöd till polis 

och räddningstjänst. 

 

2016 kommer bli ett viktigt år kopplat till övning och träning, men också för att 

följa omvärldsutvecklingen. Förbandsanda och professionalism!  

 

All träning, utbildning och övning syftar till att förbereda oss för att på bästa sätt 

att kunna lösa de uppdrag som vi har: ”Vi försvarar Sverige och landets intressen, 

vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer” 

 

Väl mött i verksamheten! 

Överste Fredrik Ståhlberg 

Chef Skaraborgs regemente – P 4 
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