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Fackliga företrädare inom militären på konferens 

 

MBL ÄR INGET NYTT FÖR OSS 
 

AV CURTCARLSSON· 

 

GÖTEBORG: Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) trädde i 

kraft för alla 1977.  

Men inom kustartilleriet har det funnits "MBL-anda" sedan början av 6O-

talet.  

- Ja, där var man tidigt ute. Det sätter vi stort, värde på, säger Gunnar 

Rosen, ombudsman i svenska plutonofficersförbundet.  

I går var han tillsammans med andra fackliga företrädare för landets 

plutonofficerare och militärmyndigheten på en "informell sammankomst" på 

KA 4 i Göteborg.  

INITIATIV  

Vi är stolta över den här formen av umgänge. Man hålls ständigt informerad 

om vad som händer. Man kan sova lugnt på nätterna och behöver inte bli 

överraskad av någon "revolution", säger chefen för manristabens sektion 4 

(kustartilleriet), översten av första graden Erik Lyth.  

I början av 60-talet tog några kompaniofficerare inom kustartilleriet 

initiativ till det som i dag blivit tradition inom hela kustartilleriet.  

Inte bara plutonofficerarna utan. även kompani- och regementsofficerarna 

tar för vana att en eller flera gånger årligen träffa representanter för 

militärmyndigheterna för att dryfta gemensamma frågor.  

Man för inga protokoll och deltagarna förutsätts prata fritt ur hjärtat. Att 

så sker intygar till exempel Erik Lyth:  

- Det man sagt på den här sammankomsten används sedan inte mot en själv i 

förhandlingarna.  

Gunnar Rosen säger att informationen och kontakterna vid de här mötena 

motsvaras väl av MBL-lagens 19:e paragraf om informationsskyldighet. - Så 

tillvida har man haft MBL inom kustartilleriet länge, säger han.  



Vid mötet' på KA 4 i går dominerade ett ämne - regeringens förslag till ny 

befälsordning för samtliga försvarsgrenar i landet.  

Det är meningen att pluton-, kompani- och regementsofficerarna ska 

ersättas av enbart en kategori yrkesbefäl.  

I dag utbildas befälen var för sig på de flesta håll inom försvaret, även om 

så inte sker i större utsträckning inom kustartilleriet.  

 

Överbefälhavaren, general Stig Synnergren, har sagt att den nya 

befälsordningen är unik - framtidens yrkesbefäl ska utbildas vid 

gemensamma grundläggande befälsskolor. Så gör man inte på något annat håll 

i världen.  

Efter den grundläggande utbildningen sker efter hand ett urval av de 

ungefär 50 procent som ska vidareutbildas till högre befattning än 

plutonchef.  

Gunnar Rosen säger att man inom plutonofficersförbundet i stort sett är 

nöjda med förslaget. Hur det kommer att fungera framöver vill han inte 

uttala sig om. Det vet ingen, menar han.  

I förhandlingarna som föregick den nu liggande regeringspropositionen 

framförde plutonofficersfacket kravet att den grundläggande utbildningen 

skulle vara gemensam på officersskolan. I stället blir det nu en allmän och en 

specialutbildning.  

Den nya befälsordningen kostar cirka 20 milj kr extra varje år och den 

kräver cirka 150 milj kr i investeringskostnader (byggnader och materiel).  

Om riksdagen fattar ett positivt beslut i vår, vilket alla parter räknar med, 

kan de första värnpliktiga eleverna börja utbildas nästa vår och de första 

befälen 1981-82.  



 
 

En plutonofficer inom kustartilleriet är sergeant eller fanjunkare och 

arbetar ofta på expeditioner och förråd där han bl a ansvarar för att 100-

150 man regelbundet får sina penningbidrag, resor hem och andra förmåner.  

20 procent av plutonsofficerstjänsterna inom kustartilleriet är vakanta i 

dag. Sammanlagt finns 500 plutonofficererare i tjänst.  

Kompaniofficerare inom kustartilleriet är fänrik, löjtnant eller kapten. Som 

ung kompaniofficer får man ofta jobba som ställföreträdande plutonchef. 

Efter några år får kompaniofficeren ansvaret för utbildningen inom en 

pluton. Längre fram i karriären blir det ofta expeditions- eller förvalt-

ningstjänst.  

Det finns cirka 500 kompaniofficerare inom kustartilleriet i landet. Det råder: 

30·-procentig vakans.  

Regementsofficerare inom kustartilleriet är löjtnant, kapten eller major och har 

till uppgift att leda och samordna verksamheten.  

Det finns cirka 350 regementsofficerare inom kustartilleriet. Ingen vakans för 

tillfället.  



Kustartilleriet har utbildning vid fem platser i landet - KA 1 i Vaxholm, KA 2 i 

Karlskrona, KA 3 i Fårösund, KA 4 i Göteborg samt KA 5 i Härnösand 


