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Vänner! 
När jag dagligen följer verksamheten ute på övningar och på arbetsplatser möts jag av professionella 
medarbetare med inställningen att alltid göra ett bra jobb. Detta trots den mycket höga 
arbetsbelastningen. Skjutfälten har en konstant hög beläggning med skjutande förband, både under 
veckor och under helger. Försvarshälsorna ger ökat stöd, nu anpassat till såväl fler rekryter som en längre 
grundutbildning. Vid krigsförbandsenheten är utbildningen intensiv med skjutveckor, vagnsskolor, 
funktionsutbildning, ledningsträningar, högvakt, beredskapskontroller och mycket mycket mer. 
Hemvärnsförbanden genomför utbildning och krigsplanläggning, oftast inom ramen för skarp verksamhet 
och våra tre staber (regementsstab, 2.brigadstaben och Militärregion Väst) koordinerar mängder av 
uppgifter och underlag för vår samlade verksamhet. 
 
Skaraborgs regemente är efterfrågat 
Under den senaste tiden har vi tillsammans på regementet haft att hantera ett försämrat omvärldsläge, 
en markant ökning av både beredskapshöjande åtgärder och träning av krigs- och hemvärnsförband 
genom krigsförbandsövningar.  Samtidigt som vi tränar och övar våra krigs- och hemvärnsförband bygger 
vi två nya krigsförband; 18.stridsgruppen och 2.brigadspaningskompaniet. Vidare har vi genomfört 
beredskapskontroller på Gotland med Wilska, Wadsbo, Tungtransport och Wartofta kompanier samt våra 
kamrater i Mali som gör en viktig insats. Detta har genomförts med den äran och stärkt förtroende för 
regementets verksamhet internt likväl som det har stärkt förtroendet för oss ute i samhället. 
 
Händelserikt 2017 
Nästa år kommer innehålla både känd verksamhet och överraskningar. Många kommer att fortsätta 
utbildning, övning och träning i regementets nya ansvarsområde Gotland. Brigadutvecklingen kommer 
fortsätta med metoder, organisation och taktik/stridsteknik. Vi genomför fortsatt fältövningar och 
ledningsträning av vår brigadstab och bataljonstaber. Militärregion Väst fortsätter utvecklingen av 
krigsplanläggning och arbetet med totalförsvaret. För oss alla på regementet kommer 
försvarsmaktsövningen Aurora vara ett stort delmål i vårt arbete med att öka den militära förmågan. 
 
När det gäller FM Vind följer vi på P 4 Försvarsmaktens resultat i stort men det stack ut mycket positivt 
inom ett antal områden: förtroende för hur förbandet leds, samarbete mellan enheter, 
förbandsledningens engagemang, aktivt arbete med att utveckla verksamheten, informera om viktiga 
beslut och händelser samt att förtroendet för närmaste chef i linjen är högt. Dessa delar är ett samlat 
resultat vid regementet och i hela linjen.  Jag är fast i min övertygelse om att det i grunden handlar om 
vår förbandsanda och yrkesstolthet grundad i förtroende och god kamratskap. Samtidigt som vi arbetar 
mycket hårt och har för lite personal så trivs vi i våra uppdrag. Balansen i vardagen är central för att orka 
över tiden och är därför den viktigaste frågan för att kunna fortsätta vår verksamhet.  
 
Det är Du, Ditt ledarskap och Din kamratskap som gör att vi tillsammans har kommit så långt i vår 
verksamhet. Som regementschef känner jag en mycket god kamratskap mellan kollegor och enheter vid 
hela regementet. De insatser som vi tillsammans dagligen levererar renderar uppskattning och respekt 
inom hela Försvarsmakten.  
 
Jag önskar Dig och Din familj en riktigt god jul och ett gott nytt år! Väl mött igen i januari efter en 
välförtjänt ledighet. 
 
Överste Fredrik Ståhlberg 
Chef Skaraborgs regemente P 4 

 


