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Militärförbanden i väst åter uppe till diskussion 

Länsstyrelserna i bl a Göteborgs och Bohus län och Skaraborgs län har av 

försvarskommittén fått brev om att den grupp, som utreder försvarets 

fredsorganisation i början av nästa år kommer på besök för att 

diskutera nedläggning av olika militära förband. I Västsverige är 

indragningshotet störst för Lv 6 i Göteborg, T 2 Skövde, S 2 Karlsborg 

samt A 6 Jönköping. I 17 i Uddevalla är inte med på den aktuella listan. 

Det är militära och kommunala myndigheter i hela landet med olust 

motsedda brevet om diskussioner, som kan bli avgörande för en mängd 

regementsnedläggningar, har sänts ut av fredsorganisations gruppen inom 

1978 års försvarskommitté. C:a 15 regementen, flottiljer, skolor ryms inte 

i den ekonomiska plan ÖB utarbetat och som kommittén arbetar efter. 

Trots att antalet värnpliktiga i Sverige efter 1985 kommer att minska med 

12 000 om året under en tioårsperiod skall minst 5 400 av de 43 000, som i 

dag arbetar inom försvarsmakten rationaliseras bort före 1992. 

 

Redan i sitt första betänkande 1979 betonade försvarskommittén 

behovet av kraftfulla åtgärder för att begränsa kostnaderna för det 

militära försvarets fredsorganisation. Även ÖB förutsätter i sin 

perspektivplan att ett betydande antal förband måste dras in eller slås 

ihop under den närmaste tioårsperioden. 

Hur omfattande indragningarna blir och vilka förband, som kommer att 

beröras skall försvarskommittén inte ta ställning till förrän i sitt 

slutbetänkande i hösten 1981. 

Till Göteborg kommer ett arbetsutskott under ledning av riksdags-

ledamot Gunnar Björk (c) 18-20 mars nästa år för att träffa repre-

sentanter för länsstyrelsen och Göteborgs kommun samt de där förlagda 

militära förbanden: LV 6, Ka 4, örlogsbas Väst, FO 32, 



Helikopterdetachementet Säve. 

I 17 inte med 

— Vi noterar att 117 i Uddevalla inte skall besökas av utskottet, säger 

landshövding Åke Norling. Många skäl talar för att detta regemente  

skall bibehållas och jag tror inte att det kommer att tas upp till 

diskussion i ett senare skede heller. Vad Lv 6 beträffar får vi börja 

argumentationen än en gång för att få ha det kvar. Det ankommer 

närmast på Göteborgs kommun att föra regementets talan 

I försvarskommitténs arbetsutskott är organisationssekreterare Egon 

Rosell sekreterare. Han säger att en massa skäl finns för att I 17 inte är 

med i kommitténs aktuella diskussion om ev indragning. Det kommer en ÖB-

plan i februari och kanske tas 1 17:s vara eller inte åter upp av honom, och 

det kan bli fallet med fler militära förband än de som nu finns på 

utskottets lista. 

 

1980-12-19 

Örlogsbasen – KA 4 går samman 1985 

Stockholm (TT): Regeringen fastställde på torsdagen marinens nya 

organisation på Västkusten. Det innebär att flottans och kustartilleriets 

två organisationer sammanslås till en enda. Den nya organisationen 

gäller från årsskiftet men omorganisationen genomförs fram till 1985. 

Under denna tid skall 200 arbetstillfällen rationaliseras bort, till största 

delen genom naturlig avgång. Detta antal är ca 25 proc av den nuvarande 

sammanlagda personalstyrkan vid marinens olika myndigheter i 

Göteborgsområdet. 

Totalt kommer ca 650 personer, varav 460 civila, att arbeta i den nya 

organisationen. 



Den nya organisationen innebär att Västkustens örlogsbas med Göteborgs 

kustartilleriförsvar sammanslås med Älvsborgs kustartilleriregemente 

(KA 4) och Göteborgs och Bohus försvarsområde. 

Den nya myndighetens namn blir Västkustens militärkommando med 

Älvsborgs kustartilleriregemente. Chef blir chefen för Västkustens 

örlogsbas konteramiral Bengt Rasin. Ställföreträdande chef blir 

chefen för Göteborgs kustartilleriförsvar översten av första graden 

Thorbjörn Ottoson. 

Amiral Rasin blir samtidigt chef för Göteborgs och Bohus försvars-

område. 


