
 

                   
SKARABORGS REGEMENTE    

   

 

God Jul och Gott Nytt År! 
 

På P 4 levererar vi ÖB:s nya vision: Ett starkare försvar-  möter varje hot, klarar varje utmaning. 
 

2015 har varit ett fantastiskt övnings- och träningsår. Antalet övningar som vi deltagit i och också 

själva planerat och genomfört är det största på nästan 10 år. Mycket kraft har lagts vid 

regementets samtliga delar för att kunna genomföra både Våreld och Arméövningen och jag vill 

framföra mitt tack till alla er som medverkat i årets övningsserie. Vidare har vi genomfört och 

examinerat GMU, genomfört flera beredskapskontroller med bland annat stridsvagnskompani på 

Gotland, Hemvärnet på Gotland och i Uddevalla samt kontroll av staber på olika nivåer. Vi har 

lämnat stöd till samhället vid eftersök och haft personal som stöder Migrationsverket. Vidare har 

skjutperioder, krigsförbandsövning med pliktpersonal till ett pansarskyttekompani och ovärderligt 

stöd från skjutfält och försvarshälsor parallellt genomförts och P 4 levererar! Vår viktigaste 

uppgift, att med våra förband kunna genomföra väpnad strid, har ökats ytterligare!  
 

I Försvarsmakten sker förändringar med anledning av försvarsbeslutet. Försvarsmakten har fått 

ökad ekonomisk ram och fler förband skall utvecklas. Detta är första gången i modern tid som vi 

bygger nya förband i stället för att lägga ned regementen och flottiljer. För oss på P 4 innebär det 

att vi kan utveckla vår krigföringsförmåga på bataljons- och brigadnivå i och med att bataljonerna 

nu organisatoriskt innehåller stridsvagnskompanier igen. Vi tillförs ett brigadspaningskompani 

med GSS-K på Kvarn samt en bataljon som placeras på Gotland (18:e stridsgruppen). Dessa 

förstärkningar av krigsorganisationen är mycket positiva men ställer också krav på oss alla att 

hantera och utveckla dessa förband. Det arbete som ni gjort under 2015 för att hantera dessa 

justeringar av krigsorganisationen är berömvärda. Här vill jag lyfta fram KFE och det arbetet ni 

genomfört med bland annat omutbildning av soldater på Skånings kompani till Wartofta 

stridsvagnskompani. Förbandsanda! Under 2016 fortsätter utvecklingen av organisationen och vi 

kommer fortsatt ta tillvara individens kompetens med bra utveckling och lösningar. 
 

Vårt arbete påverkas av hur vår omvärld ser ut och det säkerhetsläge som råder, något som märks 

på de övningar vi genomfört och kommer att genomföra. Och ibland blir man extra påmind om 

det, som vid terroristattacken i Paris. 
 

Jag ser fram emot våra övningar 2016 med Våreld, Cold Response i Norge, krigsförbandsövningar 

med våra krigs- och hemvärnsförband som leds av 2:a brigadstaben och MRV. Vi har ett 

pansarskyttekompani som är operativ reserv under nästa år. Dessutom startar GU NY 

(Grundutbildning Ny). Ca 250 soldater kommer att rycka in och ges utbildning under 9-11 

månader att jämföra med dagens 3 månader. 
  

Jag talar ofta om regementets förbandsanda. Bland annat i samband med P 4 ledarskapsdagar men 

också i vardagen. Ett regementes anda byggs av de delar regementet består av – alla behövs. Vår 

förbandsanda på P 4 grundas i förtroende, yrkesstolthet och kamratskap. Ditt engagemang, Din 

kompetens och Din kamratskap är det som byggt vårt förband! Du är avgörande! 
 

Jag önskar er och era familjer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
 

Väl mött i verksamheten 2016, och mot nya djärva mål! 

Arvet Förpliktar! 

 

Överste Fredrik Ståhlberg 

Chef Skaraborgs regemente - P 4 


