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Försvaret skall spara – 195 jobb bort i Göteborg 
 

Regeringen lägger nu fram en proposition om nedläggning av F 1 i Västerås 

och hopslagning av marina myndigheter i Göteborg' och Karlskrona. KA 4 i 

Göteborg kommer att finnas kvar. Organisationsändringarna i Göteborg kostar 

10 milj kr och innebär att 195 tjänster försvinner, ett 50-tal vid örlogs-

basens verkstad. 

Propositionen följer i stort förslaget 

från försvarets 

fredsorganisationsutredning (FFU) och i 

remissomgången ställde sig chefen för 

Västkustens örlogsbas kritisk till 

krympningen av verksamheten vid 

verkstadsavdelningen, som nu 

sysselsätter 100 civilanställda. 

Organisationsändringarna i Göteborg 

innebär att Västkustens örlogsbas och 

Göteborgs kustartilleriförsvar med 

Göteborgs och Bohus försvarsområde 

samt Älvsborgs kustartilleriregemente 

KA 4 slås ihop till en enda myndighet i 

fred. Detta sparar in ca 195 tjänster. 

Dessutom minskas örlogsbasens verkstadsavdelning, som nu har ett hundratal 

civilanställda, med halva personalstyrkan. Kvar blir i Göteborg det omedelbara 

underhåll som krävs för flottans och kustartilleriets utbildning. Generalöversyner 

och större arbeten på fartyg flyttas till Östersjön. 

Chefen för örlogsbasen kommendör Hans Hallerdt tycker inte om att den tunga 

delen av underhållsarbetet flyttar från västkusten och har kämpat för att il 

verkstaden vid örlogsbasen skall Överleva. — Jag tror inte på någon 

kostnadsbesparing med denna åtgärd, säger kommendör Hallerdt. Med andra ord 

vinner man inget med förslaget, som "riksdagen sannolikt stannar för. 

— När beslutet väl är fattat, bör omorganisationen inte långhalas, fortsätter 



kommendör Hallerdt. Folk skall inte behöva gå länge i ovisshet om vad som skall 

ske med deras jobb. För verkstadsfolket blir det fråga om MBL-

förhandlingar. 

Överste Kjell Werner är Fo-befälhavare och chef får Göteborgs 

Kustartilleriförsvar. — Det är ju en vinst att KA 4 behålls som. 

utbildningsregemente, säger han. Men sammanslagningen innebär en begränsning av 

resurserna och en nedgång i beredskapen. I ett krisläge måste denna sammanslagna 

enhet åter säras i en krigsorganisation. Det måste ske i god tid, vid mobilisering är 

det för sent. 

När nu denna omorganisation måste ske, och väl nödvändig i rådande ekonomiska 

situation, är förslaget den väntande propositionen det bästa möjliga ur Fort:s 

synvinkel. Det dröjer väl tre fyra år, innan, omorganisationen är genomförd 

säger överste Werner. Kan inte tänka mig att det blir tal om friställning av folk 

men däremot anställningsstopp och omplacering 
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