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Utredning går emot ÖB 

Göteborg får ha kvar KA 4 

 

Älvsborgs kustartilleriregemente KA 4 i Göteborg får leva vidare. 

Försvarets fredsorganisationsutredmng, FFU, är enligt vad GP erfar emot 

överbefälhavaren och föreslår att förbandet skall fortsätta som självständig 

administration. I sitt betänkande, som slutjusterades på fredagen, uppges 

man emellertid förorda en reducering av värnpliktskontingenten, Örlogsvarvet 

vid Nya Varvet bantas till hälften. Örlogsbasstaben och kustartilleriförsvars. 

och försvarsområdesstaberna slås samman, vilket medger ytterligare bespa-

ringar.  Västra värnpliktskontoret får ligga kvar på Säve.  

 

Utredningen förordar, att Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås läggs ned. 

Det är en allvädersjakt-flottilj. Avvecklingen är en spegling av att antalet 

jaktdivisioner i krigsorganisationen gradvis minskar.  

o Sammanslagning  

 Både överbefälhavaren och marinchefen har motsatt sig en 

sammansmältning av örlogsstaberna och kustartilleriförsvarsstaberna i 

Göteborg och Karlskrona. FFU anser .emellertid att en sådan rationalisering 

är en säkrare och snabbare väg till besparingar är en nedläggning av KA 4.  

Det uppskattas att en integrering av staber och förvaltningar skulle spara in 

120. tjänster i Göteborg och 160 i Karlskrona.  

Främst med hänsyn till incidentberedskapen måhända också som en gest åt 

marinchefen - anser man att örlogsbaschefen skall leda den sammanslagna 

staben. KA-försvarschefen blir ställföreträdare och tillika för-

svarsområdesbefälhavare. Stabschefen förutsätts i fred vara en ar-

méofficer.  

Vid krigsfara och krig splittras staben upp i två självständiga staber. I 

fråga om de marina varvsresurserna ansluter sig utredningen i stort till en 

rekommendation som lades fram i mars av en interdepartemental arbets-

grupp angående Karlskrona-varvets framtid. Den föreslog, att resurserna 

för översyn och underhåll av örlogsfartyg skulle fördelas ungefär lika 

mellan Muskö- och Karlskronavarven.  



För Göteborgs del har FFU kommit fram till att resurser måste finnas 

även i fred för service och enklare reparationer av de enheter som är 

stationerade på Västkusten. Den nuvarande organisationen på Nya Varvet 

växlas ner till en servicegrupp.  

I grova drag halveras nuvarande bemanning vid Nya Varvet från 115 till 

120 man till 50 eller högst 60.  Nedskärningen skall Klaras med naturlig 

avgång fram till 1985. 

Totalt inom hela Göteborgsorganisationen vill man skära bort 60 militära och 

120 civila tjänster. 

Utredningen förordar en minskning av grundutbildningskontingenten vid KA 4 

med enligt uppgift 120 värnpliktiga årligen. Det skulle ske genom att all 

artilleriutbildning flyttas till KA 2 Karlskrona,  

Skolförband kvar  

KA 4:s minutläggningsdivision, som är beroende av god lokalkännedom, 

föreslås ligga kvar jämte möjligen en stabspluton.  

Alla skolförband skall t v vara kvar l Göteborg. Radarskolans  

existens har aldrig ifrågasatts, och kustartilleriets befälsskola anses i 

Göteborg ha de bästa betingelserna för rekrytering.  

Instruktörsskolans framtid kan komma att påverkas av vad Försvarets 

gymnasieutredning kommer fram till. Verksamheten där och vid befälsskolan 

måste också anpassas efter de tillämpningsföreskrifter som utarbetas för 

den nya befälsordningsreformen.  

FFU uppges inte ta definitiv ställning till ÖB:s förslag att förlägga en för 

försvaret gemensam medicinalskola till Göteborg. Armén och flygvapnet 

har motsatt sig en flyttning av sin respektive medicinalutbildning från 

Frösunda utanför Stockholm.  

Utredningen är emellertid positiv till att utbildningen vid Marinens 

sjukvårdsskola byggs ut för att ta hand om huvuddelen av försvarets högre 

sjukvårdsutbildning.  '  

 

Sista ordet inte sagt  

I detta såväl som flera andra avseenden väntas sista ordet inte vara sagt i 

och med att FFU lägger sitt betänkande den 5 juni. Betänkandet skall ut på 

remiss och kompletterande utredningar vägas in.  



Statssekreterare Gunnar Nordbeck säger till G-P, att man i 

Försvarsdepartementet fortfarande har siktet inställt på att lägga from 

proposition om marinens och flygvapnets fredsorganisation sent på hösten 

eller tidigt på våren.  

Lars Borgström  
 


