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Regementskamrater! 
Snart är första halvan av 2018 slut och vi kan blicka tillbaka på en vår med mycket bra 

verksamhet för våra krigsförband. 

  

Regementets Hemvärnsförband har genomfört KFÖ under våren och vecka 15 hade vi 

också Rikshemvärnschefens insatsövning i Bohuslän. Cirka 650 hemvärnssoldater var 

inkallade för att delta. I övningen var också flera civila myndigheter och företag 

involverade. Det är viktigt för att vi ska få chansen att både planera och öva på uppgifter 

som vi ska kunna lösa om det blir ett skarpt läge. Totalförsvaret är under uppbyggnad igen 

och det är en viktig fråga för hela samhället, inte minst med tanke på att Försvarsmaktens 

resurser ser annorlunda ut idag än tidigare. Totalförsvar var också temat under årets 

Försvarskonferens där det var många punkter i programmet som var intressanta som MSB 

om påverkansoperationer, FRA om informationssäkerhet och cyberförsvar, SÄPO:s 

föredrag och GD för TRM. Frivilligrörelsens roll i totalförsvaret gick som en röd tråd 

genom många av programpunkterna.  

  

Årets Våreld inleddes med Markstridsskolans stridsträningsövning för elever. Det är 

viktigt att vi tar hand om våra nya chefer på ett bra sätt. I år har vi många som kommer 

hem från skolor, vilket är glädjande och värdefullt. Det blev en bra synergi att använda 

Våreld för träning av våra framtida chefer. I övningens andra skede fick ordinarie chefer ta 

över befälet och svårighetsgraden skruvades upp något för att höja förmågan ytterligare 

hos förbanden. Nu jobbar vi mot arméns målbild. Våreld är ett starkt bidrag till att öva 

arméns förmåga i fält och därmed ökad operativ effekt. Vi har fått många uppskattande ord 

om hur vi har genomfört övningen, både från Högkvarteret och från de förband som 

deltog. Att vi har bra träning visade sig när vi deltog i Strong European Tank Challenge, 

där vårt lag tog silver. Då är det lätt att känna sig lite extra stolt. Som ”gammal” 

stridsvagnssoldat har jag inte varit med om något liknande trots 15 års stridsvagnstjänst. 

Ytterligare en silvermedalj att vara stolta över är den vårt lag i FMM Patrull tog hem. Stort 

grattis till de båda fina insatserna. 

  
När det gäller förändringsarbetet ”Ledning för ett starkare försvar” och besluten om 

organisationen för Militärregioner så väntar vi i skrivande stund på besked om de ska bli 

egna organisationsenheter där eventuellt utbildningsgrupperna för Hemvärnet ska ingå. 

Försvarshälsorna är inne i en process med avregionalisering, där respektive Försvarshälsa 

återgår till förbandet på orten där de finns. Till hösten gör vi oss redo att ta emot ett 

hundratal nya medarbetare när vi till årsskiftet tar över serviceförråden från FMV. Vi ska 

se till att de nytillkomna välkomnas på ett bra sätt i vår organisation. De blir en viktig del i 

den garnisonssamordning som vi ser över, så vi tillsammans verkar för ett bra stöd till våra 

krigsförband. 

  

I slutet av juli har vi första inrycket för de rekryter som kommer hit under 

totalförsvarsplikt. Vi går in i en period där vi kommer att få lära och utveckla, där vi 

påbörjar arbetet med att skapa ett strukturerat utbildningsår. Alla som kommer hit för att 

genomföra sin utbildning ska vi ta hand om på bästa sätt. De är en viktig grupp för 

officersrekryteringen och vi tillsammans på regementet måste hjälpa till, oavsett vilken 

uppgift man har. Det kommer att ta ett till två år innan allt är utvecklat fullt ut.  
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I sommar är det också inryck för personalen som ska ingå i Mali 09. Vi har planerat för att 

de ska få en bra utbildning och vara förberedda när de åker. Det är viktigt att de under hela 

insatsen känner att vi stödjer dem med det vi kan. Insatsen kommer få konsekvenser även 

för oss på hemmaplan. Under 2019 kommer det påverka i omfång vad vi gör och hur våra 

målsättningar ser ut. Vi måste lägga oss på en rimlig ambition samtidigt som vi ska vara 

förberedda på att gasa framöver.  Från 2020 ska regementet vara beredda om Högkvarteret 

ger oss nya uppgifter. Trots att vi nu är personellt begränsade så ser jag positivt på 

framtiden. Skaraborgs regemente, med vårt på många sätt breda ansvarsområde, kommer 

fortsatt vara starka aktörer inom armén och Försvarsmakten. Vi levererar det våra politiker 

beställt, tillgängliga krigsförband. I dialogen med Högkvarteret och arméledningen är det 

tydligt. Ambitionen kommer öka och där är P 4 en av de starkaste länkarna. All träning, 

utbildning och övning som vi gör syftar till att förbereda oss för att på bästa sätt att kunna 

lösa de uppdrag som vi har och kommer att få. ”Vi försvarar Sverige och landets intressen, 

vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer”. 

  

Våra förband och vår personal är vår absoluta kärnverksamhet. Jag gör mitt bästa för att vi 

ska ha så bra balans som möjligt mellan uppdrag och resurser. Det man gör ska man göra 

bra - Arvet förpliktar! 

  

Bengt Alexandersson 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


