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Regementskamrater! 

Vi har just genomfört Försvarskonferens här i Skövde och det med 

deltagarrekord. Kommuner, förband, länsstyrelser och myndigheter träffades 

under temat Totalförsvar. Det var många punkter i programmet som kan vara 

intressanta att ta del av som MSB om påverkansoperationer, FRA om 

informationssäkerhet och cyberförsvar, SÄPO:s föredrag eller GD för TRM. Hela 

konferensen webbsändes och det går att i efterhand gå in och ta del av det, du 

hittar det på forsvarsmaktsrad.se. 

 

Försvarsmaktsråd Skaraborg som arrangerar Försvarskonferensen vill med detta 

vara en motor och bränsle för utvecklingen av totalförsvaret och 

totalförsvarsövning 2020. Efter 2020 hoppas vi att fler tagit efter och att vi kan 

lämna över stafettpinnen för konferensen. För oss på regementet börjar det då bli 

dags att blicka mer framåt. 18.stridsgruppen har gått in i Gotlands regemente, vår 

personal är tillbaka från Mali, vi kommer utbilda större kullar med värnpliktiga 

och behöver ha än mer fokus på våra krigsförband och dess utveckling. 

 

De ekonomiska tillskott som Försvarsmakten har fått de senaste åren är positiva 

och har bidragit till att vi har ökat vår förmåga. Men ökade kostnader och 

minskad köpkraft tvingar oss till en del omprioriteringar. Detta är inget nytt utan 

det redovisade Försvarsmakten i budgetunderlaget inför 2019. Redan i år har vi 

behövt se över vår budget vilket vi också kommer behöva göra inför nästa år. För 

oss är kanske inte ekonomin den största begränsningen utan det är personal nu när 

vi har två Mali-insatser framför oss. 

 

Vi har i garnisonen fattat beslut om att vi i år inte kommer genomföra några 

garnisonsdagar. Jag har också tvingats ta beslut om att ställa in årets 

Ledarskapsdagar. De är väldigt viktiga för regementet och det är beklagligt att vi 

behöver ta dessa beslut men vi måste hitta vägar för att minska våra 

ledighetssaldon. Vi ska komma ner i de nivåer som Försvarsmakten har satt som 

gräns. 

 

Ledning för ett starkare försvar är ett samlingsnamn för de interna 

förändringsarbeten i Försvarsmakten som ska bidra till ökad förmåga. En del i det 

arbetet är upprättandet av försvarsgrenstaber och det är nu bestämt att arméstaben 

från 1/1 2019 ska lokaliseras i Enköping.  

 

Det finns också ett förslag avseende logistik och materiel, där garnisoner och 

förband under försvarsgrenar och stridskraftsavdelningar ska få ökat ansvar över 

materiel i bruk och förråd. Den verksamhet och de uppgifter som därmed överförs 

från FMV till Försvarsmakten kommer att påverka alla delar av vår organisation. 

På individnivå blir det inte så stora förändringar, de blir mer på strukturell nivå. 

Besluten är ännu inte fattade utan de kommer under våren men vi ligger i 

framkant när det gäller planering. 
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I och med de förändringar som kommer ser vi över hur vi kan arbeta effektivare 

och förbättra garnisonssamordningen. Detta gör vi tillsammans med de övriga 

aktörerna i garnisonen. Syftet är inte att vi ska bli färre utan att vi ska bli 

effektivare och hjälpas åt. Oavsett var man är i organisationen ska man känna en 

trygghet i att vi tar oss an frågan. Det kommer att bli en ledningsmässig 

förändring men det kommer inte påverka det vardagliga arbetet i lika stor grad. 

Det ska bidra till en bättre samordning både militärt och för totalförsvaret och blir 

en bra plattform att stå på 2020 när vi ska öka ambitionen och kommer, beroende 

på kommande uppdrag, att växa. 

 

Glädjande för oss P 4-ingar är att vi har en god rekrytering. Vi har en bra 

tillströmning av nya officerare. Vi hoppas också få de civila tjänster som ska 

tillkomma som ett stöd till förbandsproduktionen. 

 

Vi ser även fram emot att en nygammal kategori kommer tillbaka, de första som 

rycker in med den återinförda plikten. Vi förbereder oss väl och detta återkommer 

jag till i nästa brev. Just nu i dagarna går många av er medarbetare ut på övning 

och de fortsätter sedan fram till Våreld som är en av årets stora övningar i 

Försvarsmakten.  

Tillsammans ska vi se till att vi bidrar till att våra krigsförband ökar sin förmåga.  

 

Vi ses ute på övningsfältet 

Bengt Alexandersson 

Chef Skaraborgs regemente 

 

 

 

 

         

 

 


