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KA 4 får leva vidare 
 

MKV/KA 4 kommer inte att läggas ned eller flyttas. Marinchefens 

sparplan kommer därmed inte att drabba västkustens enda marinförband. 

— Vi har fått rätt i att vår organisation är bra och nödvändig, säger 

Göteborgs kommendant Svante Kristenson. 

Överste Kristenson menar samtidigt, att chefen för marinen i och med 

detta beslut har underkänt sin egen utredning. 

Marinchefen Bengt Schuback lägger sitt 

förslag till ÖB i nästa månad. I det kommande 

förslaget finns inga dramatiska förändringar vid 

något av de förband, där neddragningar 

diskuterats. 

Norrlandskustens Marinkommando i Härnösand 

har — liksom MKV/KA 4, Gotlands 

kustartilleriförsvar och vissa enheter i 

Karlskrona — varit i farozonen när det gällt 

jakten på kostnader. 

Marinen måste spara 130 miljoner kronor fram 

till 1992. 

 

Stabilitet på sikt 

Nu talar det mesta för att marinen försöker 

göra generella kostnadsinbesparingar över hela verksamhetsfältet 

fram till nästa försvarsbeslut, som kommer 1991. 

— Med riksdagsbeslutet 1991 hoppas vi få stabilitet på längre sikt, säger 

Svante Kristenson. Försvarskommittén lägger sitt första delbetänkande 

den 15 juni i år. Det avser visserligen armens organisation. Men man kan 
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inte ta den organisationen utan att samtidigt veta hur marinens organi-

sation skall se ut. 

 

Chefen för MKV/KA 4 är samtidigt försvarsområdesmyndighet och 

har därmed ansvar även för verksamhet inom arméns huvudprogram. 

Därav följer att försvarskommitténs betänkande även kommer att 

omfatta någon synpunkt på MKV:s organisation. 

Svante Kristenson har få muntlig information om att motsvarande 

tankar finns inom försvarskommittén. 

Den tidigare hotade myndigheten vet ännu inte om den kommer att 

utsättas för någon intern neddragning — tills vidare fortsätter man med 

ds flerårsupplagda planeringen. 

— Vi är redan i dag så hårt rationaliserade och har en så låg ekonomisk 

ram, att vi bara hjälpligt löser våra uppgifter 

Marinledningen i Stockholm hoppas nu på att politiker skall se till att 

försvarsbeslut 1991 får såpass mycket pengar, att förbanden kan 

rustas upp igen. 

 


