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Regementskamrater! 

Det blåser positiva vindar i försvarspolitiken. Nyligen lämnade Försvarsberedningen sin 

rapport Värnkraft. Den är ett förslag på vilken utveckling våra politiker vill se för 

Försvarsmakten och de är överens om en ambitionshöjning. Det kommer vara en hel del 

debatt fram till försvarsbeslutet som förväntas tas under nästa vår. Och det är då vi också 

ser vilken ekonomi som tillförs. Det kommer bli en del utmaningar och det kommer krävas 

tankemöda men vi på regementet och garnisonen är beredda att höja ambitionerna från 

2020 när besluten kommer. 

När vi ser på målbilden för arméns utveckling så har P 4 och Skövde garnison en central 

och tydlig roll och ses som en motor i förändringsarbetet. Brigaderna kommer att få större 

fokus och vi ska förbereda oss på att utöka både på bataljons- och kompaninivå inom 

brigads ram. När väl beslutet kommer ska vi se hur verksamheten ska utvecklas på våra 

olika verksamhetsorter. Vi kan konstatera att det är mycket positiv utveckling som väntar 

runt hörnet. 

 

Redan från årsskiftet blir vi ett mer renodlat arméförband. MR V och utbildningsgrupperna 

blir då en egen organisationsenhet som ett led i utvecklingen för ett starkare försvar. 

Omstruktureringsdirektivet är på väg men det vi vet redan nu är att vi fortsatt kommer 

lämna stöd till Hemvärnets avtalsövningar. Det är nu fyra år sedan vi fick uppgiften att 

utveckla och utbilda 18.stridsgruppen och nu är vi mitt uppe i en överlämningsprocess. 

Ansvaret för en bevakningspluton och planeringsarbetet är redan överlämnat och från 1 

januari tillhör hela stridsgruppen Gotlands regemente, P 18. Vi kommer framöver satsa på 

utveckling av garnisonssamordning. Där är både Garnisonsenheten och Logistikenheten 

viktiga delar i arbetet med att fortsätta utvecklingen av aktivering och mobilisering. 

 

Årets Våreld har genomförts och våra krigsförband har fått bra träning. Övningen drivs 

med ett koncept som uppskattas av de tolv förband som deltagit. Den är en av de största 

övningar vi har för markförbanden och den är en viktig motor i arméutvecklingen. Nästa år 

genomför vi Försvarsmaktsövning och som det ser ut nu så kommer vi genomföra Våreld 

både 2021 och 2022 för att därefter lämna över till Markstridsskolan. 

 

Våra kamrater i Mali 09 har löst sitt uppdrag på ett mycket professionellt sätt och det var 

med glädje och stolthet vi kunde hälsa dem välkomna hem vid medaljceremonin. I Afrika 

finns nu Mali 10 på plats och jag är övertygad om att de kommer lösa uppgifterna de ställs 

inför på ett mycket bra sätt. 

 

Här hemma har vi precis slutfört grundutbildningen för den första kullen med värnpliktiga 

och samtidigt med det så planerar vi för nästa årskull. I slutet på juli är de här men innan 

dess ska de flesta av er ha semester. Det är en intensiv vår vi blickat tillbaka på och vi vet 

att verksamheten även i höst kommer gå med full fart. Jag har sagt det tidigare och säger 

det igen – det är viktigt med balans mellan arbete och fritid. Så njut av er ledighet och 

ladda batterierna.  

 

Jag önskar er en riktig bra sommar! 

Bengt Alexandersson 

Regementschef P 4 


