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Regementskamrater! 

Verksamheten är åter i full gång och det är med glädje jag har haft möjlighet att besöka en del 

av all den verksamhet som sker på regementet.  

  

Alldeles nyss lämnade vi in årsrapporten för 2018 och jag kan konstatera att vi genomförde 

mycket bra verksamhet och med god säkerhet. Resultatet från FM VIND pekade också i den 

riktningen. Som jag nämnde redan före jul, men det tål att upprepas; ni gör ett bra jobb, 

resultaten pekar på att det är ordning och reda, det finns tillit och förtroende. Vi har under 

2018 haft fokus på arbetsmiljö med bland annat verksamhetssäkerhet och värdegrund. Det är 

ett långsiktigt arbete som kommer att fortgå.  

 

Vi har även vissa utmaningar framför oss, som till exempel att skapa mer tid för återhämtning 

efter perioder med hård arbetsbelastning. Alla måste ges möjlighet att ta ut intjänad ledighet. 

Där får vi hjälpas åt. Det är ett ansvar för chefer att skapa möjligheter och det är ett ansvar för 

individen att hålla sig inom de gränser vi har. Det är viktigt för att det ska vara balans mellan 

arbete och fritid men också för att vi ska vara beredda att kunna öka ambitionen från 2020 om 

Högkvarteret ger oss sådana uppdrag. Vi ska gå mot arméns målbild med en större kvantitet 

och kvalitet. När det gäller officersrekryteringen ser vi ett positivt inflöde de kommande åren 

och det tillsammans med att vi då avslutat Mali-missionerna gör att vi har ett gott läge inför 

kommande uppdrag. 

 

Rekrytutbildningen fortgår med gott resultat, mycket tack vare duktiga trupputbildare i 

kombination med välmotiverade rekryter. Nu förbereder vi oss för den övningsserie som leder 

mot Våreld, som blir sista övningen innan rekryterna lämnar oss i juni.  

 

Mali 09 är nu på plats i missionsområdet och Mali 10 har precis påbörjat utbildningen. Även 

om attacken som skedde för ett par veckor sedan var 70 mil från campen så känns det när 

man ser rubrikerna om att någon har attackerat FN-soldater. Vi har nu också bemannat MTT 

som är en utbildningsinsats i Mali som vi löser tillsammans med Danmark och Finland.  

 

Logistikenheten har nu införlivats i P 4, samtidigt som TeK Mark överförts till Arméstaben. 

Vi kommer fortsatt att arbeta med organisationsutveckling och omstrukturering under 2019, 

med fokus på metoder för logistikflöden och teknisk tjänst. Understödsenheten bytte vid 

årsskiftet namn till Garnisonsenheten och det är startskottet för arbetet med att bygga upp ett 

rationellt garnisonsgemensamt stöd. 

 

Om några veckor genomför vi Försvarskonferens i Skövde, den sjunde i ordningen. Vi samlar 

kommuner, förbandsledningar, privata och offentliga verksamheter och nationella 

beslutsfattare inom politik och myndigheter kring aktuella frågeställningar inom 

totalförsvaret. I år lyfter vi frågan om frivilliga försvarsorganisationer och deras roll när det 

bland annat gäller personalförsörjning av civilt försvar. 

 

Jag kommer fortsätta min uppföljning av verksamheten genom att besöka er ute på 

arbetsplatserna. Det är tillfällen som jag ser fram emot. 

 

Det man gör ska man göra bra! 

Väl mött 

Bengt Alexandersson 


