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Ledningen för marinen slås samman 

195 man färre i försvaret 

 
Av JAN BERGMAN  

 

GÖTEBORG: Försvarets 

marina ledningsfunktioner i 

Göteborg slås samman, vilket 

medför att de 600 anställda 

minskas med 195. KA 4 får 

behålla sina 150 anställda 

och förblir tills vidare egen 

myndighet, men regementets 

ställning ska ytterligare 

studeras.  

Det är innebörden i 

Försvarets 

fredsorganisationsutrednings 

(FFU) slutbetänkande som 

presenterades i Göteborg på 

måndagen. Ett besked som 

fick regementsledningen och 

de anställda vid KA 4 att dra 

en lättnadens suck.  

- Vi är tacksamma, men inte 

förvånade, över att 

utredningen insett 

regementets betydelse både 

för utbildning och försvar. 

Alla nedläggningsrykten har 

givetvis gjort oss lite rädda. Därför är det skönt att få klart att vi inte 

kommer att beröras av någon nedskärning, sade överste Lars Ahlström, 



regementschef.  

FFU vill spara 13 miljoner kr om året genom förändringar av den marina 

ledningsfunktionen i Göteborg. Förslaget innebär att Västkustens örlogsbas 

och Göteborgs kustartilleriförsvar samt Göteborgs och Bohus 

försvarsområde slås ihop till en integrerad enhet, i fred organiserad på stab, 

materielenhet, sjukvårdsenhet, kameralenhet, baskompanier, Älvsborgs 

Radio samt andra helikopterdivisionen.  

MINSKAR  

- Det innebär att personalbehovet minskar med ca 190 personer, utöver de 

personalminskningar som är en följd av tidigare beslut. Det är anställda på 

stabs- och förvaltningsfunktioner, inom .service och kontor som berörs, men 

ingen ska behöva bli arbetslös, lovade riksdagsman Gunnar Gustafsson (s), 

FFU-ordförande.  

- Tidpunkten för minskningen bör ske så : snabbt som möjligt. Den kan komma 

i början av 1980-talet,men kommer inte att ske på en gång. Ett arbete kommer 

att sättas igång för att skaffa fram nya jobb inom försvaret och statliga verk. 

Det kan bli vissa svårigheter att skaffa arbete i Göteborg åt alla som berörs, 

men jag är övertygad om att frågan kommer att lösa sig.  

Västra värnpliktskontoret bör vara kvar i Säve, tillsammans med bl a 

helikopterverksamheten och basplutonen ur flygvapnet, föreslår FFU. I frågan 

om att förlägga den medicinalfackutbildning som övervägs till KA 4, saknas ännu 

underlag för att utvärdera olika alternativ.  

SKÄRS NER  

Örlogsvarvets verksamhet ska enligt förslaget kraftigt skäras ner. I första 

hand får 110 man gå, det kan bli ytterligare minskningar - beroende på om 

fartygens årsöversyner ska överföras till Karlskrona. Något som ska ytterligare 

studeras.  

Den enda kritik. som framkom från riksdagsmän och militär vid den hastigt 

påkallade presskonferensen vid KA 4 på måndagen sköt in sig just på 

nerdragningen av varvet.  

- Det blir för få fredsutgångsbaserade fartyg kvar. Man gör en större satsning i 

Östersjön och en mindre här på- Västkusten. Det är allvarligt, menade general 

Nils Personne. Hans åsikt delades av riksdagsman Nils Hörberg (fp).  

- Det kunde varit värre, var hans omdöme om FFU:s förslag. Men vi är inte nöjda 

med alla punkter, främst neddragningen av örlogsvarvet. I utskottsarbete 



och genom motioner i sista hand kommer vi därför att trycka på att ge 

förslaget en till Västsverige mer positiv inriktning.  

Förutom Göteborg föreslås också förändringar av den marina organisationen 

i Karlskrona som ska spara 10 miljoner kronor om året. Personalen ska 

minskas med 140.  

FFU:s slutbetänkande berör marinen och flygvapnet och innebär slutet på 

11 års arbete. Det ska överlämnas till försvarsministern den 5 juni och 

väntas bli föremål för beslut i riksdagen våren 1979.  

 


