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Västsvenska kommentarer 

 

Bara ÖB vill lägga ner KA 4 i Göteborg 

 

MYCKET TYDER på att politikerna inte lägger ner KA 4 i Göteborg.  

ÄVEN OM ÖB, general Stig Synnergren, vill göra det.  

RIKSDAGSMÄNNEN som ska fatta beslutet någon gång nästa år kan i varje 

fall inte få särskilt många sakliga argument från ÖB för att lägga ner KA4.  

DET STAR KLART sedan personalens representanter och riksdagsman Karl-

Erik Svartberg (s) uppvaktat Gunnar Gustavsson, ordförande i försvarets 

fredsorganisations utredning i går.  

VISSERLIGEN står uppgift mot uppgift i ett viktigt avsnitt, när det gäller 

tillgången av värnpliktiga, men trots detta ligger det mera tyngd i upp-

vaktarnas, personalens, synpunkter än hos ÖB,  

ÖB:S UTREDARE har sagt att tillgången av värnpliktiga ska sjunka kraftigt 

under åren 1982-88. Minskningen ska motsvara ett helt regemente, Därför 

föreslår ÖB att värnpliktsutbildningen läggs ner vid KA 4 för att 

koncentreras till Karlskrona.  

MEN UPPVAKTARNA har varit noggranna och försett sig med andra 

siffror.  

I SJÄLVA verket ökar tillgången av värnpliktiga under dessa år säger de,  

HUR MAN kan komma till skilda ståndpunkter när det gäller tolkningen av 

sådana befolkningsfakta verkar egendomligt, men vi utgår tills vidare från 

att personalen och Karl-Erik Svartberg läst bäst innantill.  

VAD BETRÄFFAR den framtida krigsorganisationen i Västsverige går också 

bedömningarna i sär. Medan ÖB talar om att man i framtiden med kort 

varsel kan flytta förband till västkusten understryker uppvaktarna att 

västkusten enligt deras uppfattning får ökad betydelse i framtiden och att 

man därför tjänar på att värnpliktsutbildningen bibehålls vid KA 4 i 

Göteborg.  

NÄR DET GÄLLER den värnplikts sociala-delen har uppvaktarna också tyngd 

i sin framställning. Det visar sig nämligen att KA 4 har landets högsta andel 

gifta/sammanboende av samtliga regementen i landet. Medan normalsiffran 



är 16 procent är andelen gifta/ sammanboende på KA 4 23 procent!  

DET VORE olyckligt att splittra familjer i onödan när det redan finns en 

utbildningsenhet på nära håll. Så länge vi har ett värnpliktsförsvar här i 

landet så måste den värnpliktssociala synpunkterna vara av stor betydelse.  

MAN KASTAR inte unga grabbar, till råga på allt nyblivna pappor och 

familjeförsörjare, hur som helst långt ut i landet. Att det medför stora 

sociala problem kan omvittnas 'på andra håll. Bland annat tog man grabbar i 

Stockholmstrakten mycket skada ä de  

på 60-talet utkommenderades att göra "lumpen" i övre Norrland.  

DESSUTOM måste riksdagspolitikerna se den här frågan ur 

samhällsekonomisk synvinkel.  

DET KAN INTE vara rimligt att ställa hundratals människor utan arbete, och 

samtidigt öka på samhällets kostnader för att sätta dessa människor i 

meningsfull verksamhet. För övrigt är det inte ens säkert-att Göteborg 

klarar av den uppgiften.  

KANSKE HELA frågan om KA 4:s framtid dramatiserats i överkant den 

senaste tiden. Det är ju trots allt "bara" ÖB och hans utredare som vill lägga 

ner KA 4.  

PERSONALEN, militärmyndigheterna på platsen, chefen för militärområdet 

väst, kommunalpolitikerna i Göteborg och flera riksdagsmän är alla överens:  

Rationalisera där det behövs.  

Men lägg inte ner KA 4!  
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Uppvaktning fick positivt svar om KA 4 

 

Av  CURT CARLSSON  

 

GÖTEBORG: - Chansen att KA 4 i Göteborg ska kunna räddas för 

framtiden har ökat.  

- Nu ser det verkligen hoppfullt ut Det säger Bengt Sänne, personalrepresentant 

på KA 4 och riksdagsman Karl-Erik Svartberg (s), efter en uppvaktning i går hos 

försvarets fredsorganisationsutredning (FFU) i Stockholm.  

I dag har stämningen hos folket på KA 4 och Nya varvet, som också berörs 



förändras så att man inte längre talar om KA 4 ska läggas ner, utan hur 

regementet ska räddas.  

ARGUMENT  

I går presenterade uppvaktarna tre nya argument inför Gunnar Gustavsson, 

ordförande i FFU.  

Han lämnade inga slutliga besked i går eftersom FFU:s utredning blir klar först 

den 5 juni i år, men han sa att FFU ska lägga "samhällsekonomiska synpunkter på 

KA 4-frågan".  

Det är ingen mening att flytta samhällskostnader från det ina området till det 

andra, sa Gunnar Gustavsson 

ÖKAT 

Detta uppfattade uppvaktarna som att chansen för att rädda KA 4 har ökat, 

kraftigt.  

Överbefälhavaren, general Stig Synnergren, vill av kostnadsskäl lägga ned 

praktiskt taget både KA 4 och Ny varvet.  

Bland annat hänvisar ÖB till al tillgången på värnpliktiga inom kustartilleriet 

sjunker kraftigt under åren 1982-88 - en minskning som motsvarar ett helt 

regemente.  

Därför anser ÖB att kustartilleriet värnpliktsutbildning måste koncentreras till 

KA 2 i Karlskrona.  

Bengt Sänne och Karl-Erik Svartberg säger att ÖB:s utredare räknat fel.  

- Det blir enligt våra beräkningar ingen mindre tillgång på värnpliktiga under de 

här åren. Det blir tvärtom en ökning. Det är märkligt att ÖB:s utredare kunnat 

påstå motsatsen, säger Bengt Sänne.  

De andra nya argumenten framfördes i går av Jerry Wiklund, ordförande i 

värnpliktiga arbetsgruppen för förbanden i Göteborg.  

Han sa till Gunnar Gustavsson att ' det är viktigt av "värnpliktssociala skäl, att 

behålla KA 4".  

 


