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Regementskamrater! 

Med fokus på vad som händer på vårt förband och vad vi tror om framtiden 

genomförde vi nyligen P 4 personaldagar. Jag inledde då med den bild av 

omvärldsläget som är grunden till de politiska beslut som leder till vårt 

förändringsarbete mot ett starkare försvar av Sverige. Det är både omvärldsläget i 

stort och vårt närområde som kännetecknas av instabilitet. För att möta detta är det 

viktigt med trovärdig militär förmåga. ”Vi försvarar Sverige och landets intressen, 

vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer” 

Försvarsmaktens verksamhetsidé och mål var en tydlig del på Försvarsmaktens 

chefsdag 2019 som genomfördes för någon vecka sedan. Från regementet var vi en 

stor grupp som deltog, bland annat regementsledningen, bataljonschef, HV 

bataljonchef, enhetschefer och kompanichefer. Vi hade bra diskussioner om hur vi 

ska bemanna, utrusta och öva våra krigsförband. Betydelsen av attraktiva 

utbildningar och kompetensutveckling samt ansvarskultur var andra områden som 

vi berörde. ÖB pratade om Försvarsmaktens fyra T; tröskeleffekt, tillgänglighet, 

tillsammans och trovärdighet, och presenterade även ett femte T som står för 

tillväxt. 

 

Det känns väldigt positivt att få vara med i denna tillväxt. Vi kan se våra politikers 

vilja i Försvarsberedningens rapport och så sent som förra veckan diskuterades hur 

försvarsanslagen ska höjas. Vi ser fram emot kommande försvarsbeslut så vi får en 

tydlig inriktning om hur vi ska växa till. I Skövde och på regementet har vi påbörjat 

vår förändring när vi går mot överlämningen av 18.stridsgruppen till P 18 och när 

Västra militärregionen blir egen organisationsenhet från 1 januari 2020. Detta 

innebär att vi blir ett mer renodlat arméförband. I ledningsgruppen arbetar vi med 

hur vi ska förbereda oss för att kunna ta emot eventuella nya förbandstyper. Det 

som en del i den fortsätta utvecklingen av brigaden som är regementets 

utgångspunkt för framtida tillväxt och är ett av våra två ben. Det andra benet, som 

är Garnisonsenheten och Logistikenheten, ska utvecklas för en bättre 

garnisonssamordning i fred och en effektiv plattform för aktivering och 

mobilisering om det skulle behövas. Mer om detta kommer ni få höra på våra 

gemensamma personalinformationer. 

 

Under året har vi haft och har fortfarande fokus mot Mali. Mali 09 medaljerades 

före semestern, Mali 10 löser uppgifter på plats och vi bemannar också delar i Mali 

11 som nu utbildas. Första kullen värnpliktiga är utbildade och det var mycket 

glädjande att konstatera att 30 % av första kullen som vi utbildade här på 

regementet valt att fortsätta sitt engagemang på något sätt i Försvarsmakten. Ett bra 

betyg till alla som bidragit under deras tid här. Fortsätt på den inslagna vägen med 

dem som ryckte in vecka 30, och de som kommer vecka 38. Det är bland dem vi 

har många av våra framtida kollegor.  

 

Vi är i full gång med planeringen för Försvarsmaktsövning Aurora 20 där vi deltar 

med övade förband, är värdförband och även är områdesövningsledning på 
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Revinge hed. Aurora är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där 

försvarsgrenarna, delar av totalförsvaret och andra länder kommer att öka förmågan 

att tillsammans möte ett angrepp mot Sverige. Våra krigsförband är en stark del i 

armén och tillsammans med andra utgör vi arméns förmåga i fält. Vi ska nu 

tillsammans skapa bästa förutsättningar för att Aurora 20 ska bli en riktigt bra 

övning. 

 

Det vi gör ska vi göra bra! 

Bengt Alexandersson 

Chef Skaraborgs regemente 

 

 

 


