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Riksdagsmän röstar mot förslag: 

Låt bli KA 4 och Nya Varvet  

 
 

 

 

 



Stockholm (G-P): Lägg inte ner grundutbildningen vid KA 4 och Nya 

varvet! 

Det kräver nu en rad riksdagsmän med anledning av det förslag 

regeringen lagt om besparingar inom försvaret. Även marinkommandot 

protesterar. 

Inom kort, förmodligen nästa tisdag, uppvaktas riksdagens för-

svarsutskott i frågan av en delegation från marinkommandot) KA 4 

och Nya varvet. Delegationen tycker liksom flera västsvenska 

riksdagsman att Västsverige får bära en alltför stor del av de 

besparingar som både marinchefen, OB och regeringen ställt sig 

bakom. 

Enligt regeringens försvarsproposition som överlämnades till 

riksdagen häromdagen bör grundutbildningsbataljonen vid KA 4 

avvecklas, liksom verksamheten vid Nya varvet. Det skulle under en 

tioårsperiod ge en besparing på 240 miljoner kronor. 

  Ubåtsskydd 

Avvecklingen, som skall genomföras så snabbt som möjligt, berör 

endast fredsorganisationen. Förmågan att t ex upprätthålla 

ubåtsskyddet på västkusten skall inte påverkas. 

Regeringsförslaget går stick i stäv med vad som sägs i både 1982 

och 1983 års riksdagsbeslut om försvaret, och har rört upp 

känslorna hos de västsvenska riksdagsledamöterna. Så här säger 

Karl-Erik Svartberg från Partille, ledamot av försvarsutskottet: 

  Går emot 

— Det här är en trovärdighetsfråga som berör hela vårt försvar. 

Visst kan jag tänka mig besparingar, men de får inte ensidigt drabba 

västkusten. 

  Svartberg utlovar att han och flera partikamrater från Västsve-

rige kommer att gå emot regeringsförslaget. 



...annars blir 

Västkusten 

utan försvar 

Samma löfte ger folkpartisten Kerstin Ekman från Göteborg. Hon har 

vid ett flertal tidigare tillfällen bekämpat planerna på att lägga ner 

KA 4, senast uttryckt i en riksdagsmotion som hon lämnade in i 

januari sedan marinchefens förslag blivit känt. 

 Försvarslöst 

— Försvinner grundutbildningen vid KA 4 lämnas västkusten 

praktiskt taget försvarslöst i händelse av ett överraskande angrepp. 

Sedan ifrågasätter jag om det över huvud taget blir någon besparing 

att flytta utbildningen av de värnpliktiga som skall krigsplaceras på 

västkusten till annan ort, säger Kerstin Ekman. 

Folkpartiet kommer med en partimotion som yrkar avslag på de 

föreslagna indragningarna. Även moderaterna är tveksamma, men 

väntar med ett närmare ställningstagande till dess man lyssnat till 

de synpunkt Marin kommando väst skall framföra till  

försvarsutskottet. 

HANS NORRBOM 

 

Kan fackets konsult rädda de 400 jobben 
På KA 4 och Nya Varvet vägrar man acceptera de föreslagna 

nedskärningarna. Facket har anlitat en arbetstagarkonsult och 

skall dessutom uppvakta försvarsministern i april. 

— Den namninsamling som fortfarande pågår har hittills fått in ca 

50 000 namn. säger Ka4:as presschef, örlogskapten Bo Nyman till G-P. 



Han sammanfattar de avgörande militära argumenten mot ned-

skärningarna på följande sätt: 

— Uttunningen av fredsorganisationen gör att vi inte kan  

upprätthålla en incidentberedskap i fred. Vid en ubåtsjakt t ex 

gäller det ju att ha ett stort pådrag och snabbt komma ut. 

— Men efter neddragningarna måste personal hämtas från 

Stockholm, Karlskrona eller Vaxholm, vilket i praktiken innebär att 

kusten öppnas. Och med en tom och öppen kust inbjuder vi till 

besök. Det finns dessutom materiel på öarna som måste skötas. Drar 

vi ner ytterligare måste det klaras av folk som skickas hit från t ex 

Stockholm — vilket jag anser vara befängt. 

John Andersson, ord: Statsanställdas avd 21-20 å KA4 och Nya 

Varvet är mycket kritisk till de ekonomiska resonemang som ligger 

till grund för  förslaget om nedskärningar. 

— Det görs inga ekonomiskavvinningar med att t ex ta bort 

verkstadssektionen här. Man måste köpa tjänsterna i stället och 

det förstår vi inte vitsen med. 

Vi tänker uppvakta försvarsministern,  samtlig fack  härute, den 4 

april. Det handlar om 400 jobb. 


