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Styrdokument för Försvarsmaktsråd 
Skaraborg 

1. Bakgrund 
Den 1 juli 2010 verkställdes riksdagens beslut om att göra värnplikten i Sverige vilande. En stor 

reform som kommer att ta tid att genomföra. Det mest utmärkande av reformen är Försvarsmaktens 

(FM) sätt att personalförsörja sin organisation. Man lämnar plikten och bygger framtida 

personalförsörjning utifrån frivillighet.  Den nya struktur och metod för personalförsörjning skall 

implementerad i Försvarsmakten 2014.  

Försvarsmakten och kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt intresse av att förutsättningarna 

för FM utveckling i den egna regionen är goda. Därför utarbetades under 2010 en avsiktsförklaring 

gällande samverkan för Försvarsmaktens fortsatta utveckling.   

För att hitta tydliga former för hur detta samarbete skulle utvecklas initierade Skövde kommun och 

Försvarsmakten i Skövde under hösten 2010 arbetet med en gemensam mötesform under namnet 

Försvarsmaktsråd Skaraborg.  

Försvarsmaktsråd Skaraborg upprättades av Försvarsmakten i Skaraborg vid ett konstituerande möte 

med rådets deltagare den 4 mars 2011. 

2. Målsättning 
Försvarsmaktsråd Skaraborg är ett forum för samverkan mellan Försvarsmakten och det regionala 

omgivande samhället.  

Rådet med dess arbetsgrupper är en plattform för att driva olika utvecklingsfrågor som syftar till att 

stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt i Skaraborg och därmed bidra till en positiv samhälls- och 

näringslivsutveckling. 

3. Parter  
Följande parter har undertecknat avsiktsförklaringen och sitter representerade i rådet: 

Försvarsmakten: Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet Träng R, 

Skaraborgs Flygflottilj F 7 och Markstridsskolan MSS. 

Kommunerna: Skövde, Lidköping och Karlsborg. 
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4. Organisation och ansvar  
 

Försvarsmaktsråd Skaraborg består av en beslutande rådsnivå. Dessutom av en beredande och 

genomförande nivå bestående av en berednings- och samordningsgrupp samt arbetsgrupper. Rådet 

kan bilda eller avsluta arbetsgrupper efter behov.   

 

Organisation vid rådets bildande 

Rådet samråder i strategiska och långsiktiga frågor och inriktar arbetsgruppernas arbete samt 

fastställer rådets styrdokument. Uppdaterar varandra i frågor som kommer att påverka respektive 

intresseområden på såväl kort som lång sikt. Sammankallande är FM (P 4). Deltagare enligt 

avsiktsförklaring. Rådet sammanträder 2 ggr/år. Sammankallande ansvarar för dokumentation och 

protokollföring vid rådsmöten. Publikation av protokoll görs av respektive kommun/förband. P 4 

samt Skövde kommun svarar för utläggning med möjlighet till länkning. 

Berednings- och samordningsgruppen bereder innehåll i rådsmöten och samordnar 

arbetsgruppernas arbete. Förvaltar och utvecklar rådets styrdokument. Deltagare är representanter 

ur Skövde, Karlsborg och Lidköpings kommuner. Dessutom representeras Träng R, K 3, MSS och F 7. 

Sammankallande är FM (P 4). Berednings- och samordningsgruppen sammanträder 4 ggr/år. 

Arbetsgrupperna ansvarar för framtagande och genomförande av handlingsplan utgående från 

inriktningar från rådet. Återredovisar till rådet vid rådsmöte. Deltar med representant 

(sammankallande) i Berednings- och samordningsgruppen. Deltagare: arbetsgrupperna är öppna för 

en rad olika aktörer från samhället såsom företag, organisationer, statliga myndigheter och andra 
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kommuner samt förband i FM, även icke parter i rådet. FM avgör slutligen gruppens 

sammansättning. Sammansättningen varierar utgående från aktuell fråga och inriktning. 

Sammankallande ur FM. 

Som part i Försvarsmaktsråd Skaraborg följer ett ansvar att utse representanter från den egna 

organisationen som deltar i berednings- och samordningsgruppen samt i relevanta arbetsgrupper. 

Deltagande representant skall äga mandat att utifrån föranmält program kunna delta i såväl 

beredning som fattande av gemensamma beslut. 

 

Undertecknat vid Försvarsmaktsrådets möte den 2011-06-16: 

 

 

Michael Andersson 
Livregementets husarer  
 
 
 

Leif Walterum 
Kommunstyrelsens vice ordförande  
Skövde 
 
 

Ronald Månsson 
Skaraborgs regemente  
 
 
 

Kjell Hedvall 
Kommunstyrelsens ordförande  
Lidköping 
 
 
 

Curt-Ove Jakobsson 
Trängregementet  
 
 
 

Kjell Sjölund 
Kommunstyrelsens ordförande  
Karlsborg 
 

Håkan Johansson 
Skaraborgs Flygflottilj  
 

 
 

 
 

 

Michael Claesson 
Markstridsskolan 


