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Kampen för KA 4 var framgångsrik 
 

EFTER ÅR av spekulationer kom häromdagen något som måste betraktas som det 

slutliga beskedet — KA 4 i Göteborg räddas. Det ska inte läggas ner. 

Så ska av allt att döma beskedet från försvarets freds-organisationsutredning 

(FFU) tolkas. 

Försiktigheten i vår formulering beror på att det är riksdagen som nästa år ska 

fatta det slutliga beslutet, men eftersom FFU varit partipolitiskt tillsatt bör 

förslagen därifrån rimligen vara väl förankrade. 

FFU FÖRESLÅR i korthet att Göteborgs försvar läggs under en gemensam 

ledning. Det innebär att Västkustens örlogsbas och Göteborgs kustartilleriförsvar 

jämte Göteborgs och Bohus försvarsområde slås samman till en myndighet. 

Västra värnpliktskontoret, helikopterdivisionen samt en baspluton ur flygvapnet 

ska vara kvar i Säve på Hisingen. Dock ska man flytta vissa 

värnpliktsförläggningar till Käringberget vid örlogsbasen. 

Förvaltningsorganisationen med några undantag placeras vid Nya varvet 

(örlogsbasen). 

FFU:S FÖRSLAG betyder också att personalen vid marinen i Göteborg minskas 

med cirka 190 anställda. Men den minskningen ska man klara med naturlig avgång 

— ingen ska behöva avskedas. 

DET ÄR MÅNGA inom försvaret i Göteborg som drar en lättnadens suck i och 

med beskedet från FFU. För de allra flesta kommer upplösningen inte överraskande. 

De initierade hade den här utvecklingen på känn sedan länge. En och annan läcka 

från FFU har inte kunnat undvikas. 

Det måste slås fast att engagemanget, eller snarare protesterna, från anställda, 

regementsledning, riksdagspolitiker, Göteborgs kommun och andra militära 

befattningshavare utom ÖB och hans stab, har starkt bidragit till att rädda 

undan Göteborg från omfattande indragningar. 

FFU HADE nämligen den icke delikata uppgiften att spara pengar någonstans 

inom försvaret. Och något förband måste helt enkelt dras in. Frågan gällde bara 

vilket. Nu blir det troligen F 1, Västmanlands flygflottilj, i Västerås. Man kan 

förstå att bitterheten är stor där. Cirka 300 anställda blir på sikt utan jobb när F 1 

läggs ner. 

FFU hade att ta hänsyn till vilken ort som bäst kan klara följderna av en 

nedläggning. Göteborgarna har tydligen framgångsrikt argumenterat för vilka 

svåra konsekvenser en nedläggning av KA 4 och andra militära enheter skulle få 



här i Göteborg. 

DET HAR tydligen gjort intryck på FFU. 

 


