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Arbetstagarutredning: 

Bantning i väst spar ej pengar 

 
Det på order av marinchefen utarbetade förslagen till ny 

organisation för Västkustens militärkommando med KA 4 utsätts 

för en svidande kritik i en utredning som gjorts av 

Arbetstagarkonsult AB. Utredarna Bengt Kjellén och Lars 

Sundström hävdar, att den nya bantade organisationen inte ger 

någon nettobesparing, förrän efter sju till åtta år. 

Den av marinchefen tillsatta utredningen Pg 90 Göteborg har 

enligt arbetstagarkonsul-tema fått sina förutsättningar ändrade 

vid åtminstone fyra tillfällen under loppet av ett halvt år. 

Personalen har varit utsatt för stora påfrestningar. Vilka som 

skulle beröras har varierat med direktivens inriktning. Lokalt har 

de anställda inte kunnat påverka frågorna, då arbetet har letts 

och direktiven utfärdats centralt genom marinstaben, heter det i 

det kritiska materialet. 

Med ledning av intervjuer som de gjort på militärkommandot, Nya 

Varvet och KA 4 säger Kjellén och Sundström att den lokala 

militära ledningen egentligen inte har kunnat påverka 

utredningsarbetet. 

 "Mörkläggning" 

De fackliga utredarna klagar över mörkläggning och svårigheter 

att få besked. De s k tilläggsdirektiven för Pg 90 Göteborg visade 

sig innehålla en helt klar organisation med bemanning och allt. 

Marinchefens utredning stämplas därefter som ett "be-

ställningsarbete". Kjellén/Sundström skriver: 



"Det stod nu klart för oss att något seriöst utredningsarbete i 

traditionell mening inte bedrevs inom projektets ram. I allt 

väsentligt företogs alla viktiga åtgärder i planeringsarbetet på 

marinstaben. Projekt Göteborg 90 var en skenaktivitet, troligen 

avsedd för att ge någon sorts lokal legitimering av åtgärderna." 

Arbetstagarkonsulterna har funnit att det inte finns någon 

sammanfattning över alla föreslagna organisationsförändringar. 

Eftersom också nulägesbeskrivning saknas är förändringarna 

omöjliga att överblicka. 

 "Kortsiktig kostnadsökning" 

En huvudanmärkning från kritikerduon är att de tänkta 

besparingarna inte finns direkt uttryckta i den av marinchefen 

beordrade utredningen. Detsamma gäller investeringar och andra 

kostnader som blir en nödvändig följd av förslaget, med undantag 

av vissa åtgärder vid Käringberget. 

Sammanfattningsvis anser Bengt Kjellén och Lars Sundström bl a 

att marinchefens förslag till ny organisation: 

 innebär avsevärt sämre möjligheter att genomföra ålagda 

uppgifter beträffande försvaret av västkusten; 

 inte ger någon besparing för marinen under planeringsperioden 

(1982-87) utan sannolikt en kostnadsökning; 

får betydande effekter i regionen, arbetsmarknadsmässigt och på 

annat sätt. 

 Lönsam verkstad 

De anställdas experter anser att man bör söka andra vägar att nå 

uppsatta mål än att exempelvis lägga ned verkstaden vid Nya 

Varvet. Lönsamheten vid Nya Varvet kan ökas genom att utveckla 

samarbetet med civila intressenter. 

Vice ordföranden i stadsanställdas förbund avd 2120 Dick Årebrink 

påpekar för G-P, att verkstaden förra året gick med en vinst på 



800 000 kr. Den var den minst kostsamma av alla marinens 

verkstäder. 

Den refererade utredningen skall tillställas ledamöterna i riksdagens 

försvarsutskott och alla västsvenska riksdagsmän. 
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