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Göteborgs försvar under en hatt efter elva år av utredningsarbete 
 
 

 

En mycket nöjd chef för KA 4 längst t h, överste Lars Ahlström, tillsammans 

med fr v, chefen för Västra vpl-kontoret, överstelöjtnant Arne Skedinger, ordf 

i FFU, generaldir Gunnar Gustafsson samt militärbefälhavaren i västra 

militärområdet, general Nits Personne.  Foto; Stefan, Berg  
 
 

Älvsborgs kustartilleriregemente, KA 4 i Göteborg, blir kvar. För marinen i 

Göteborg i sin helhet minskas personalen med 190 anställda. Försvarets 

Fredsorganisationsutredning (FFU) redovisade på måndagen i samband med ett 

besök på KA 4 sitt slutbetänkande för marinen och flygvapnet. Sammanlagda 

årliga besparingarna för de två försvarsenheterna beräknas bli 51 milj kr. 

FFU anser i förslaget att Västmanlands flygflottilj (F l) i Västerås skall 

läggas ner. Indragningen i Västes berör ca 300 anställda. Försvarsministern 

får betänkandet den 5 juni i år.  

 

Västkustens örlogsbas och Göteborgs kustartilleriförsvar jämte Göteborgs 

och Bohus försvarsområde skall slås ihop till en myndighet. Västra 

värnpliktskontoret, helikopterdivisionen samt baspluton ur flygvapnet skall 

ligga kvar i Säve. Stabsorganisationen jämte KA 4 och vissa 



värnpliktsförläggningar lokaliseras till Käringberget. 

Förvaltningsorganisationen, med vissa undantag placeras vid Nya Varvet.  

Dessa förslag jämte vissa rationaliseringar (personalminskning blir ca 195 

anställda) ger en besparing på drygt 13 milj kr.  

Förändringarna i Karlskrona blir avsevärt större. Här föreslås att KA 2 

slås ihop med Blekinge kustartilleriförsvar jämte Karlskrona 

försvarsområde till en myndighet KA 2:s etablissement  

på Gräsvik skall avvecklas och huvuddelen av KA. 2:s utbildning skall förläggas till 

Rosenholm och Kungsholm fort.  

Personalminskningen är beräknad till 140 personer och den årliga besparingen är 

beräknad till nära 10 milj kr.  

Svår uppgift  

FFU har sannerligen inte haft någon lätt uppgift när det gällde att 

bestämma vilken flygflottilj som skall läggas ner. Men efter många och 

långa undersökningar har FFU fastnat för en nedläggning av F 1 i 

Västerås. 330 anställda berörs och flygvapnets personalbehov minskas - 

med ca 250 anställda. Här reduceras utgifterna med ca 28 milj kr. 

Regionalpolitiska bedömningar visar att F 17 i Ronneby eller F 10 i Ängel-

holm inte bör läggas ned. Uppsala och Västerås är de två kommuner som 

bäst klarar följderna av en nedläggning. Konsekvenserna blir minst 

kännbara för personalen om F 1 läggs ner hävdar utredarna.  

När det gäller de marina varvsresurserna följer FFU tidigare 

rekommendationer att resurserna för översyn och underhåll av 

örlogsfartyg skall fördelas ungefär lika mellan Muskö- och 

Karlskronavarven.  

D Fredsresurser  

Men det måste också finnas enklare reparationer av de enhets-

fredsresurser för service- och enheter som är stationerade på Väst-

kusten. Här bir personalminskningen på Nya Varvet ca 35 man och kan 

ordnas genom naturlig avgång.  

- Dessa organisationsförändringar i Karlskrona och Göteborg måste 

genomföras snabbt. säger ordf i FFU general dir Gunnar Gustafsson (s) i 

civilförsvarsstyrelsen. Han hoppas också på när det gäller avvecklingen av 

F 1. att en proposition skall hamna på riksdagens bord i höst och att 

riksdagen skall kunna fatta beslut våren 1979. Omflyttning och avveckling 



av personal tar tid.  

 Indragningen av F1 bör därför enligt FFU sättas till den 1/7 1983.  

D Ingen blir arbetslös 

- Det är uppenbart att det måste göras rationaliseringar, understryker 

generaldir Gustafsson. Med bibehållen organisation skulle 

personalkostnaderna äta upp hela budgeten år 1987. Det skulle innebära att 

det inte fanns pengar för inköp av material.  

Enligt militärbefälhavaren för västra militärområdet, general Nils Personne, 

skall ingen behöva bli arbetslös.  

Pensioneringen, naturlig avgång samt vissa omplaceringar löser 

personalproblemen.  

D Tacksam chef  

- Jag är mycket tacksam för att allt gått som vi hoppats på, säger chefen 

för KA 4, överste Lars Ahlström. Det har varit en bekymmersam period, 

men efter denna redovisning av FFU:s ordf Gunnar Gustafsson känner vi 

oss helt lugna.  

En minskning av underhållsvarvet på Nya Varvet för fredtidsbaserade 

fartyg kommer att möta motstånd.  

- Vi riksdagsmän delar inte den uppfattningen, säger riksdagsman Nils 

Hörberg (fp) till G-P. Vi och kommunen har nu möjligheter att påverka 

utvecklingen i form av t ex remissyttrande,  

När nu FFU överlämnar del tre i sitt slutbetänkande så har Försvarets 

fredsorganisations utredning s1utfört sitt arbete. Den har nu utrett i 

hela elva år. Men förutsättningarna för utredningen har med jämna 

mellanrum ändrats. I stort sett har regering och riksdag följt 

utredningens förslag och rekommendationer.  

l Erik Nyberg .  
 


