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Regementskamrater! 

Det är snart dags att lägga det här året till handlingarna. Ett år som har känts annorlunda, det 

har präglats av omplanering, riskanalyser och åtgärder med anledning av Corona/Covid-19. Ni 

är många som har gått tungt för att få ihop verksamheten när vi har undvikit att ställa in utan 

istället har ställt om för att kunna upprätthålla det som är vårt ansvar – producera krigsförband 

och vår förmåga till beredskap. Ni har alla gjort ett fantastiskt arbete och jag är stolt över att 

tillhöra vårt regemente! Det är i svåra förhållanden och när samhället prövas som vi ska vara 

som bäst. 

 

Jag har under rådande omständigheter valt att inte samla er på regementet för 

personalinformation med tanke på risken för smittspridning. Jag vill ändå hålla er uppdaterade 

kring rådande läge. Vi har i första hand använt linjeorganisationen för att delge ordrar och att 

informera om vad som händer inom olika områden.  Har ni frågor så för fram dem. Jag vill att 

ni ska känna er delaktiga och ha kännedom om de val vi gör och de beslut vi tar. 

 

När jag skriver det här har försvarsbeslutet ännu inte tagits. Vi vet hur förslaget ser ut och vi 

har påbörjat planering för att vara beredda när beslutet tas och vi får nya uppgifter. Det 

inkluderar bland annat att 2.brigaden utvecklas mot 4.mekbrigaden ”Skaraborgsbrigaden”. Vår 

uppgift på regementet är att träna, utbilda och förrådshålla Skaraborgsbrigadens bataljoner och 

fristående kompanier. Framöver kommer vi parallellt med utbildningen av våra mekförband 

påbörja artilleriutbildning. Vi planerar för att vara fadderförband till A 9/Bergslagens 

artilleriregemente som ligger som förslag inför försvarsbeslutet att det ska återuppbyggas. 

 

Under kommande år fortsätter vi fokusera på värnpliktsutbildning och det återtagandet med 

KB-elever som vi är mitt uppe i. Vi kommer försöka genomföra de övningar som vi har 

planerat även om det kan bli med vissa justeringar. Vårt arbete med att stärka Skövde garnison 

fortgår med utveckling av Garnisonsenheten, Logistikenheten och Skövde militärbas/depå 

vilket skapar bra förutsättningar för kommande utmaningar. Vi ska över tid arbeta för att 

infrastruktur och övningsterräng i garnisonen taktas med arméns behov av framtida tillväxt. 

Det är viktigt att vi blickar framåt och är beredda på det som kommer men vi måste alltid ha ett 

här och nu-perspektiv, ”Det vi gör ska vi göra bra”. 

Vår absoluta kärnverksamhet är att bygga, vidmakthålla och utveckla våra krigsförband med 

vår personal. Detta är vårt gemensamma ansvar, oberoende av verksamhetsområde.  Alla har 

en tydlig roll i såväl krigsorganisation som grundorganisation.  Vi stödjer varandra och som vi 

uttrycker det i våra styrande dokument ”Vår tyngdpunkt är vår förbandsanda och yrkesstolthet 

grundad i förtroende och god kamratskap”. Arvet förpliktar. 

 

Många av er har nu gått på julledigt. I år kommer julen inte se ut som den brukar för de flesta 

av oss. Vi kommer inte kunna samla alla nära och kära på samma sätt som vi är vana att göra. 

Jag önskar att ni ändå kommer kunna ha en fin jul och en skön ledig tid. Vi sänder en extra 

tanke till dem som tjänstgör över helgerna, både här hemma och utomlands. 

God jul och gott nytt år  

Bengt Alexandersson 

Regementschef P 4 

 


