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Regementskamrater! 
 
I mitten på november lämnade Försvarsmakten sitt underlag till regeringen med råd inför 
försvarsbeslut 2020. I underlaget redovisar Försvarsmakten sina förslag till prioriteringar, 
utgående från Försvarsberedningens rapport, för att utveckla Sveriges militära förmåga. För 
arméns del innebär det bland annat utökad numerär och satsning på verksamhet på garnisoner 
där det idag bedrivs verksamhet, som Bodens, Skövdes och Revinges garnison. Det är 
nödvändig utveckling med tanke på hur det ser ut i vår omvärld och dessa förslag på tillväxt 
är mycket positiva. Exakt vad det betyder för oss på regementet kan vi inte se än utan vi får 
invänta försvarsbeslutet som kommer sent nästa höst. Det kommer vara en livlig debatt innan 
försvarsbeslutet är taget och vi får vara noga med att hålla isär vad som är förslag och vad 
som är fastställt. Vi ska förbereda oss så att vi kan växa på ett balanserat sätt.  
 
Samtidigt som vi blickar framåt ska vi slutföra de uppdrag som vi har inom innevarande 
försvarsbeslut. Där har rekrytering och utbildning av 18.stridsgruppen till Gotland varit en 
tydlig uppgift. Nu har vi slutfört det som vi skulle göra och vid årsskiftet lämnar vi formellt 
över stridsgruppen till P 18. Vi önskar er fortsatt god utveckling och lycka till i ert nya 
förband, även om vi framöver kommer både utbilda värnpliktiga till er och öva tillsammans. 
  
När vi i början av året genomför överlämningsceremoni för 18.stridsgruppen sker det också 
en ceremoni i Skövde när Västra militärregionen, MRV, blir en egen organisationsenhet. Båda 
våra utbildningsgrupper, Skaraborgsgruppen och Bohusdalgruppen blir då en del av MRV. Vi 
önskar även er fortsatt god utveckling och hoppas på fortsatt gott samarbete nu när ni blir en 
av aktörerna i Skövde garnison. 
  
Garnisonssamordning med utökat mandat för garnisonschefen blir fortsatt ett av våra 
fokusområden, det andra är utvecklingen av MekB.4 med en fördubbling av antalet 
krigsförband för P 4:s del. Men innan vi fortsätter arbetet inom dessa frågor och tar oss an 
2020 kan vi blicka tillbaka och med stolthet se allt som vi har åstadkommit under året. 
Förutom all verksamhet som personalen här hemma i Sverige har genomfört på ett mycket bra 
sätt så har vi haft personal i Mali under hela året och vi har nyligen genomfört 
medaljceremoni och med den kunnat hälsa dem välkomna hem. 
 
Vi har fortsatt en del personal i Mali och vi har också personal som ansvarar för 
insatsverksamhet här hemma samtidigt som många av er gått på en välförtjänt ledighet efter 
ett år som periodvis har varit intensivt. Ta väl vara på er ledighet och ladda batterierna för 
2020. 
 
Med dessa rader vill jag önska er alla en god jul, en bra avslutning på året och ett gott nytt 
sådant.  
Bengt Alexandersson 
Chef Skaraborgs regemente 
 

 


