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Försvarsutskottet fick 50 000 namnunderskrifter till stöd för KA 

4. Fr v kommendörkapten Jan Broström, Gerd Larsson,  

verkstadsavdelningen vid Nya varvet, Bo Johannesson, kapten, 

Sune Svensson, Statsanställdas förbund, försvarsutskottets 

ordförande Per Petersson, (m) och major Bo Bjö rheden 

Leif Schröder 

50 000 namn för att KA 4 skall bli kvar 

Stockholm (G-P): Med stöd av SO 000 namnunderskrifter försökte 

marinkommando väst på tisdagen beveka riksdagens försvarsutskott att 

inte lägga ner KA 4. Om uppvaktningen hade någon effekt visar sig 

först när utskottet tagit beslut i frågan om cirka två veckor. 

Enligt regeringens förslag bör grundutbildningsbataljonen vid KA 4 



avvecklas snarast möjligt, liksom verksamheten vid det marina Nya varvet. 

Det var mot detta som representanter för marinkommandot och varvet 

protesterade på tisdagen. 

Det lokala missnöjet mot nedläggningarna har fångats upp i 50 000 

namnunderskrifter, insamlade på rekordtid, som utskottet fick ta del av. 

Initiativtagaren till namninsamlingen, major Bo Björheden, var försiktigt 

positiv efter den timslånga uppvaktningen. 

— Jag hyser en realistisk optimism om att vi har ha kvar ett fungerande 

försvar på västkusten. Något annat vore förödande ur säkerhetspolitisk 

synpunkt, och det hoppas jag politikerna, inser, sade han. 

Vad som står på spel är inte bara utbildningsbataljonen och Nya varvet, utan 

även patrullbåts- och helikopterdivisionerna. Osäkerhet råder om regeringen 

trots allt ämnar behålla vissa marina enheter i området. 

— i så fall vore det ju meningslöst att lägga ner Nya varvet, och dirigera 

fartygen till Karlskrona för underhåll, menade Sune Svensson, 

Statsanställdas förbund, som liksom övriga personalorganisationer 

protesterar mot indragningarna. 

Samtliga personalkategorier underkänner den besparingskalkyl 

försvarsdepartementet gjort — 240 miljoner under en tioårsperiod. Man 

hävdar att besparingen blir lika med noll, eftersom administrationen ändå 

måste behållas i samma omfattning, fast på annan ort. 

Folkpartiet har gått emot nedläggningar, medan moderaterna och centern 

ännu ej bestämt sig. Partiernas förslagsrätt utifrån propositionen går ut i 

dag, onsdag. 

En möjlig kompromiss år att frågan om KA 4 skjuts på framtiden och 

behandlas i samma veva som den nytillsatta försvarskommittén börjar 

fundera på vilka armförband i fredsorganisationen som bör dras in. 

Innan försvarsutskottet slutgiltigt bestämmer sig skall man höra 

överbefälhavaren och chefen för marinen. Båda har uttalat sig för en 

nedläggning av KA 4. 

HANS NORRBOM 


