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Regementskamrater! 

Vi är mitt uppe i en intensiv period på regementet. Alldeles nyligen har vi genomfört en Försvarskonferens 

i Skövde, våra hemvärnsförband har genomfört krigsförbandsövningar och våra pansarförband påbörjar 

snart en serie övningar som avslutas med Våreld samtidigt som vi har personal både i Mali och på väg dit. 

Årets Försvarskonferens slog deltagarrekord. Närmare 300 personer som arbetar med totalförsvarsfrågor 
på kommunal, regional eller nationell nivå både inom privata och offentliga verksamheter deltog. Det var 
två intensiva dagar som inleddes med gråzonsproblematik och hotbilder förmedlat av Must och Säpo och 
avslutade med en debatt mellan ledamöterna i Försvarsutskottet i frågor som kommer landa i 
Försvarsberedningens slutrapport i maj. 

I min roll som garnisonschef har jag startat upp ett analysarbete avseende garnisonssamordning där såväl 
TrängR, MSS och det blivande OrgE:t MRV deltar. Vi har sedan årsskiftet inrättat Garnisonsenheten där vi 
samlat de delar som vi redan nu löser gemensamt. Även Logistikenheten är en resurs som arbetar för hela 
garnisonen. Denna utveckling sker samtidigt som vi lägger planen för hur krigsförbandet Skövde Depå ska 
organiseras och verka. 

Det som jag har sett och fått rapport om från hemvärnsövningarna är mycket positivt. Rekryteringen till 
förbanden går bra och i början av året var siffran en sökande per dag. Det arbetas aktivt med att bedriva 
bra utbildningar och att få soldaterna att stanna kvar. 

På våra kompanier är rekryterna nu på väg in i sista delen av sin utbildning. Årets Våreld blir deras 
slutövning liksom det är för många av de övriga 11 av arméns förband som kommer delta i övningen. Vi 
på regementet ska se till att dessa och våra egna soldater och officerare som går i befattning ska få en bra 
övning. I år blir vi runt 3 000 deltagare. Förberedelserna är nu i slutskedet. 

Med tanke på den tragiska olyckan under Northern Wind vill jag prata lite om säkerhet. Vi har tydliga 
säkerhetsinstruktioner i vårt arbete och just nu utreds det vad det var som gjorde att olyckan där kunde 
ske. Jag leder den utredningsgrupp som Försvarsmakten har tillsatt och mycket handlar om hur vi ska 
minimera risker för att den här typen av olycka inte ska kunna ske igen. 

Om några veckor kommer personalen i Mali 10 börja rotera ner för att lösa av Mali 09. De har förberett 
sig väl och står rustade för att ta över och lösa uppgifterna på samma professionella sätt som Mali 09 har 
gjort. Jag och chefen för 42.pbat har varit på plats och besökt förbandet. Det var ett ömsesidigt 
informationsutbyte och vi kommer här hemma arbeta för att de ska komma tillbaka in i verksamheten på 
ett smidigt sätt. Det är med stolthet jag ser vad personalen i Mali har uträttat och så småningom kommer 
vi och förbandet kunna delge varandra erfarenheter. Det är inte så långt kvar innan vi kommer stå 
uppställd för att hälsa våra kamrater välkomna hem. Vi kommer också i närtid påbörja arbete med Irak 05 
och prognosen för bemanningen är god. Vid sidan av detta stödjer vi på P 4 också TrängR inom ramen för 
Mali 11. 

Planeringen inför 2020 är i full gång. Den generella bedömningen är att vi kommer lösa våra uppgifter, 
men det kommer finnas utmaningar, inte minst materielmässigt. Det här brevet skriver jag alldeles innan 
jag ska gå hem för några dagars påskledighet, liksom många av er förhoppningsvis fått möjlighet till. Det 
är viktigt att vi i vår verksamhet skapar tillfälle när vi kan ta ut ledighet som ger tid för återhämtning. Vi 
ska ha balans mellan arbete och fritid. Då står vi rustade för kommande utmaningar. Jag kan redan nu 
säga att Skaraborgs regemente och garnisonen är ett av de förband/garnisoner som står bäst rustade att 
genomföra Arméns och Försvarsmaktens tillväxt. 

Det man gör ska man göra bra. 
Bengt Alexandersson 


