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Nr 4/1986. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 11 februari 1986
(Utdrag ur protokoll)

101

l. Sammanträdet hölls i militärstabsbyggnadens (Bastionen) filmsal i närvaro av 46
ledamöter och 20 inbjudna gäster.

131
141

2. Hedersledamoten Bengt Schuback höll i sin egenskap av chef för marinen ett anförande med rubriken "Antalets betydelse". Därefter följde en livlig frågestund som
i korthet refererats i protokollet.
Stockholm den 20 mars 1986

Per lnsulander
sekreterare
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Särtryck av införda artiklar kan beställas hos huvudredaktören inom en månad efter utgivningsdagen.
!SSN 0040-6945
Axel Abrahamsons Tryckeri. 19.86

Nr 5 1986. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 11 mars 1986
(Utdrag ur protokoll)

PHILIPS

l. Sammanträdet hölls i SOSS lokaler , Långa Raden 8, Skeppsholmen i närvaro av
25 ledamöter.

2. Meddelades att sedan föregående sammanträde ledamöterna Hans Gottfridsson
och Jens Stefenson samt korresponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund avlidit .
3. Meddelades att Sällskapet av korresponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund, kort före hans bortgång, förvärvat ett bibliotek av marinlitteratur och ett klipparkiv , vilka införlivas med filialbiblioteket.
4. Meddelades att organisationskommitten Ymer 80 avslutat sitt arbete.
5. Valdes ledamoten Hans Gösta Skoglund att vara föredragande i vetenskapsgrenen
"Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin" för år
1986-87.
6. Ledamoten Lars Hoff höll sitt inträdesanförande med rubriken " Vapenslagsinspektion och ändrade förutsättningar för dess verksamhet" .
7. Ledamoten Gunnar Karlsson föredrog utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen "Krigsfartygs konstruktion . Maskin- och elektroteknik. Teleteknik" med rubriken "Modern helikopterteknologi i militära helikoptrar. Dimensionerande krav
och tekniska lösningar" .
Stockholm den 9 april 1986
Per Insulander
sekreterare

The noble art of self-defence
Inbyggd intelligens och multisensorteknik har snabbt ökat sjömålsrobotarnas effektivitet. Dessutom har det blivit allt vanligare att man
avfyrar flera robotar samtidigt för att mätta fartygens eld ledningssystem.
Dags att kasta in handduken, alltså? Nej, långt därifrån.
Det bästa och billigaste sättet att skaffa sig ett fullgott egenskydd är
att komplettera artillerisystemet med ett bra passivt motmedelssystem. Ett system som automatiskt kan avfyra både remsammunition
och IR-skenmål enligt intelligenta mönster, och som ger rorgängaren
information om lämpligaste kurs under robotanfallet
Men systemet måste ha kort reaktionstid; många gånger har man
mindre än 20 sekunder på sig för att vidta åtgärder från det att roboten har låst på målet.
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En kort tid kan det tyckas, men det är mer än tillräckligt, åtminstone
med våra 9CM-system. En serie passiva motmedel som förvandlar
ett allvarligt hot till ett slag i luften.

Philips Elektronikindustrier AB
Defence Electronics, 175 88 Järfälla. Telefon 0758-100 00

Ledamoten
STEFAN FURENIUS

Med en kombination av
målsökning och tråd rning

Stefan Furenius är överste l. gr och chef för
Blekinge kustartilleriförsvar.

Organisationsutveckling i Karlskrona
Årsberättelse i vetenskapsgrenen "organisation och personal. Utbildning." för år
1984-85

Inledning, avgränsningar m m

har man full kontroll
ända till dess
torpeden träffar måletl

Två moderna torpedtyper är under utveckling, både med avanceradetrådstyrnings-och
målsökningssystem. Den tunga TP 617 har
unik precision och lång räckvidd vid hög fart.
Den lätta TP 427 är en universaltorped, både
då det gäller vapenplattformar och måL

VVV :.

FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en
av Sveriges största industrikoncerner med
över 8.000 anställda. Vårt nya företags-märke
är en symbol för hur hög teknologisk kompetens och moderna produktionsanläggningar
har samverkat till den positiva utveckling som
FFV upplever

Försv_a_r_s_m_a-te-r-ie--I--------6-3-18-7E_s_K_ils_t_u_n_a

Organisationsfrågorna i marinen har un- möjligt att här presentera en total bild av
der de senaste åren givits stort utrymme den marina utvecklingen även om stuoch medfört omfattande arbetsinsatser. dierna begränsas till Karlskrona. En
Ytligt sett kan det därför synas som om mängd material är överlämnat till Krigsden organisatoriska utvecklingen i det arkivet och svåråtkomligt eftersom det
närmaste stått stilla under 50-, 60- och förvaras ute i Solvalla. Så gäller t ex or70-talen. Så är dock ingalunda fallet. ganisationsbeskrivningar och bemanUnder förarbetet med denna utredning ningslistor för 1956.
Min redovisning kommer därför att
har jag sökt efter ett lämpligt utgångsläge för att kunna redovisa uppnådda re- koncentreras till kustartilleriförsvarets
sultat av det genomförda arbetet. Jag och kustartilleriregementets förändrade
har härvid kunnat konstatera att den organisation i Karlskrona . Delvis berörs
marina organisationen successivt har an- även nuvarande örlogsbas och örlogsskopassats till rådande förhållanden bestäm- la då ju vissa utredningsuppdrag och därda av bl a uppgifter och resurser. Orga- med också vissa utredningsresultat varit
nisationsförändringar är sålunda ingen gemensamma eller samordnade.
nyhet som uppfanns i och med att man
lyfte fram decentraliseringstankarna un- Historik, utveckling 1956-1976
der slutet av 1970-talet eller genom att Den organisation som mötte de unga
ÖB presenterade en fredsorganisa- fänrikarna i årskurs 1956 hade fastställts
med "nådigt beslut" 15/6 1956 och pretionsplan i början av 1980-talet.
I det svåra valet av startpunkt har jag senterades som Go nr 2449 Okt 17, i
slutligen fastnat för att gå tillbaka ända TSB nr 52 1956 okt 25 .
För stabs- och förvaltningstjänsten
till 1956. Detta inte minst av nostalgiska
skäl eftersom jag detta år påbörjade min m m vid Karlskrona försvarsområde och
anställning som fänrik vid kustartilleriet. Blekinge kustartilleriförsvar samt KarlsMaterialet och dokumentationen av krona kustartilleriregemente angavs fölgenomförda organisationsförändringar jande organisation att tillämpas i fred
under denna nästan 30-åriga period är fr o m 1110 1956 eller senare (dock seomfattande. Det har därför inte varit nast 1/7 1957).
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Förvaltningar för

Tyg
Regementsstab
Fartyg och verkstad

Al lm

avd

Personal
avd

Intendentur

Fort och byggnader

5. omp

Sjukvärd

Chefen för Centralavdelningen var
tillika stabschef. Centralavdelningen
motsvarade i stort vad som i dag delas
upp i sektion 1-3 i Kafstaden.
Ärenden rörande marinlottor avseende försvarsområdet och kustartilleriförsvaret handlades dock av assistenten
för frivilligfrågor i dåvarande marinkommandots stab, som i dessa frågor var föredragande för bef fo 15/CBK. Denna
senare passus tillfördes som ett tillägg
till organisationsbestämmelserna genom
TSB 31157.
Vi kan sålunda konstatera att garnisonssamordning ingalunda är några nya
tankar i Karlskrona.
Kustartilleriregementet (KA 2), underställt CBK, var sedan 1949 organiserat enligt bilden på sid 103.
Regementsstabschefen var tillika chef
för den allmänna avdelningen. Vissa
funktioner var samordnade mellan kust-

102

artilleriförsvaret och regementet, t ex
personell mobredovisning, bokförråd
mm.
Regementets
utbildningsbataljoner
omorganiserades under 1957 till den
struktur som nedan redovisas för 1973.
Fo 15/BK resp KA 2 var dock i grunden två skilda myndigheter av vilka den
förra hade att understödja utbildningsverksamheten vid KA 2 bl a avseende
materiel , utspisning, kasernärenden och
sjukvård.
Det som kanske för den moderne betraktaren väcker mest intresse är vad
som inte står omtalat i ovannämnda annars mycket detaljerade go. Organisationsbestämmelserna nämner inte ett
ord om hur ekonomi och planering skall
skötas. A v detta kan man frestas dra den
djärva slutsatsen att marinen under
1950-talet utnyttjade en utrerad form av
målstyrning. Nödvändiga resurser fanns

och ekonomiska ramar var inte begränsade . Måhända kan man dra helt andra
och kanske riktigare slutsatser också ,
men det skulle nog kasta en skugga över
"den gamla goda tiden". Det fanns dock
en kassaförvaltning, vilket framgår av
TSD nr 69 1956 okt 25 .
Organisationen omfattade totalt ca
600 ordinarie, extra ordinarie samt exfra
tjänster fördelade på
militär
ca 340
civilmilitär ca 10
civila
ca 250
(Här ingår ej personal för lokalvård
samt arbetare, hantverkare m m vilka
avlönats på sakanslag.
Ej heller ingår vpl vilka tjänstgjorde i
stabs- och förvaltningstjänst.)
Vi gör därför ett raskt hopp, drygt 15
år framåt i tiden, till l juli 1973, då nya
organisationsförändringar i marinen
kungjordes på TKG 740055 1973-12-14.

Att tiden inte stått stilla i marinen under dessa år framgår av att nämnda TKG
upphäver organisationsbeslut från 15
juni 1956, 6 feb 1959, l april1960, 26 maj
1961, 30mars 1962, 23 april 1964, 4 juni
1964 (avser ändringar inom bl a BK/KA
2), 3 juni 1966 (avser ändringar inom bl a
BKIKA 2 och Ör!B S), 6 juni 1968.
Enligt beslutet i juli 1973 skulle Blekinge
kustartilleriförsvar/Karlskrana
försvarsområde organiseras enligt bilden
på nästa sida:
Mellan här redovisade organisationsstrukturer ligger bl a OLLI-utredningen
som i hög grad påverkade kustartilleriförsvarets utformning samt befälsförhållandet CK- Regch.
Regementet förblev fortfarande en
självständig myndighet underställd kustartilleriförsvarschefen . I utbildningsfrågor och i vissa personalfrågor lydde
regementschefen direkt under CM. Re-
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Stab

1)

Re gementets organis at ion ofö r ändrad sedan beslut 195 7

gementschefen var också fortfarande
personalkårschef för vid de båda myndigheterna tjänstgörande och rullförda
plutonsbefälen.
Man kan också lägga märke till att
myndighetsbenämningen kuperats, Fo
15/BK hade blivit BK/fo 15.
Den nya organisationen kom att omfatta totalt ca 800 tjänster fördelade på:
militär
330
civilmilitär
civila
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De inledande åren av 1970-talet karakteriserades för försvaret som helhet
av s~ccessivt ökande ekonomiska problem. Personalkostnaderna steg i en
oroväckande takt och utrymmet för materiell förnyelse minskade i motsvarande
grad .
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Kungl Maj :t uppdrog därför åt ÖB såväl i december 1971 som december 1973
att i samråd med FRI lämna förslag till
åtgärder så att antalet anställda inom
försvarsmakten kunde minskas .
Under perioden sept -72 till sept -76
reducerades antalet anställda inom försvaret med närmare 2 700 personer.
I prop 1976/77:74 accepterar föredragande departementschef ÖB förslag
om en fortsatt minskning med ytterligare 2 500 personer under perioden
1977-1982
Departemenschefen anger vidare att
han anser det nödvändigt med en fortlöpande rationalisering och vissa strukturella förändringar. Bl a omtalas att F
11 i Nyköping , F 12 i Kalmar samt P l i
Enköping skall läggas ned. Härutöver
anges att reduceringar motsvarande 3-4
regementsenheter samt en reducering av

maskiner för regeringars och storföretags stöd till att bli en hjälpreda för nästan varje människa som sysslar med ekonomi , förvaltning eller administration .
Förloppet gick mycket snabbt och avspeglas kanske bäst i OB successivt förändrade plan för datorstöd. I början och
mitten av 70-talet arbetade planen i huvudsak med enstaka stordatorer som
skulle förse myndigheter med nödvändiga fakta. Det är därför naturligt att organisationsteorierna följde samma väg. En
samordning av resurser och stordrift i alla former blev lösenordet. I den allmänna hänförelsen över datasystemens möjligheter tänkte man kanske mindre på
människans arbetsmiljö och man reflekterade kanske inte heller så mycket över
att den centraliseringstendens som stordatorerna medförda gick stick i stäv mot
det tidigare införda FPE-systemet.
I mitten av 70-talet hade den pågående miniatyriseringen av datorernas
hårdvara gjort det möjligt att framställa
mindre datorer med hög kapacitet och
med överkomliga kostnader för de tänkbara användarna. Parallellt med denna
utveckling pågick ett intensivt arbete
med datorernas mjukvara. Det tidigare
kompliceade språket kunde förenklas
och programmen kunde ges en sådan utDärmed hade också CM anammat de formning att man inte behövde vara prosignaler departementschefen givit ut- fessor i matematik för att kunna umgås
tryck för i början av år 1977. Arbetet med datorer. Datorerna blev inte längre
konkurrenter till människorna om arkunde börja.
betstillfällen. Datorn blev istället en
rumsren arbetskamrat.
Ungefär samtidgt förändras organisaDatorutveckling tionsteorierna och begrepp som "decenorganisationsteorier
tralisering" och " delegering" blir honMöjligen kommer någon i framtiden att nörsord även inom den offentliga sekkarakterisera 70-talet som datortek- torn.
Man kan naturligtvis spekulera i om
nikens genombrottsperiod. Det var under dessa tio år som datorerna förvand- det finns något samband mellan dessa
lades från att vara enstaka exklusiva båda utvecklingstrender. Men detta är

vissa förvaltningsenheter inom armen
och marinen bör ske.
Propositionen som är dagtecknad 3
mars 1977 kan därmed anses utgöra
startskottet för de omfattande organisationsförändringar som vi nu tycks kunna
se slutet på.
Under några år i följd under mitten av
70-talet visade marinens årsredovisningar ett besvärande överutnyttjande . Budgetåret 75/76 avslutades med ett underskott på ca 60 mkr.
I detta läge bestämde sig CM för att
agera. I ett handbrev dagtecknat 2 dec
1977 till C Ör!B S, med kopior till militärbefälhavaren i Södra militärområdet,
chefen för huvudavdelningen för marinmateriel, huvudavdelningen i Karlstad,
generaldirektören i FRI samt CBK, skriver amiral Lundvall bl a:
"Det ekonomiska läget tvingar till
att vi snarast möjligt griper oss an
med översyn av vår organisation
över hela det marina fältet. Karlskronaorganisationen står nu i förgrunden.
Jag vill alltså ha en Ag Karlskrona
med C Ör!B S som ledare (ordf) . I
gruppen vill jag att CBK skall
ingå."

105

inte rätta platsen och tillfället - men nog
kan man undra.
Jag har önskat presentera den här ytliga analysen därför att jag anser det nödvändigt att känna bakgrunden för de
människor som nu skulle påbörja det
omfattande och ansvarsfulla arbetet med
att skapa en ny organisation för myndigheterna i Karlskrona. Man befann sig i
en brytningstid. En stor del var utbildade i den äldre skolan med fasta normer ,
centralisering och stordrift som grundstenar , andra åter hade delgivits kunskaper om fördelarna med delegerat ansvar "organisationstält", maktfördelning
och flexbilitet.
FRI utgav under 1979 en skriftserie
om decentraliseringens fördelar. Amiral
Rudberg startade sin chefsperiod 1978
med ett klart ståndpunktstagande för
decentralisering och delegering. Det är
ställt utom alla tvivel att såväl FRI
skrifter som CM agerande i hög grad påverkat
organisationsutformningen
i
Karlskrona, men dessa nya strömningar
har filtrerats genom de ståndpunkter och
den erfarenhet den äldre skolan stått
för.
Den till synes olyckliga omständigheten att organisationsarbetet startade i en
brytningstid kanske därför i stället skall
uppfattas som en fördel. Man kunde härigenom skapa en allsidig belysning av behandlade problem. Framtiden får väl
utvisa huruvida ett sådant antagande är
riktigt eller ej.

Utredningar på olika nivåer
Om man följer upp det genomförda organisationsarbetet i marinen under åren
1978-1984 kanske man bibringas den
uppfattningen att styrningen från centralt håll i marinstaben varit vacklande.
Ett bevis på detta skulle kunna vara den
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mängd direktiv som under pågående arbete successivt utgivits. Tvivelsutan är
antalet anvisningar mycket stort och i
många fall har nya inriktningar utgivits
som inte alltid varit parallella med tidigare utstakade handlingslinjer.
Orsaken till detta förhållande bör
dock knappast sökas i en obestämd marinstab , utan mera i det förhållandet att
antalet under denna tid pågående eller
just avslutade organisationsutredningar
på skilda nivåer varit omfattande. Som
exempel kan nämnas:

ningar varit mycket stort och att det i
vissa fall kan ha varit svårt att överföra
information snabbt mellan olika utredningsuppdrag under pågående arbete.
Men just därför att antalet utredningar
har varit stort och därför att utredningsarbetet bedrivits intensivt under en relativt lång period har det totalt sett varit
möjligt att skapa en iterativ process som
gjort det möjligt att återkoppla väsentliga resultat mellan olika utredningar.

Regeringsnivå: Försvarsutredningar
-74 och -78, FLU,
FFU, U 80, FK
78/FRO (dödspatrullen)
ÖB-nivå:
Perspektiv- och programplaner, ÖB FOP,
DEPROLförsök, IRL
(inköp), FÖFu (förplägnad)
URG
(godstp), PAV (avveckling fastigheter)
CM-nivå:
Ag mtrluh, Ag utb, Ag
ledning, marina verkstadsutredningar, CM
FOP
Lägre regional
nivå:
Ag Karlskrona, PG
Karlskrona 82, Ag
Omorg. Förbandsanalys -84

CM tidigare citerade handbrev från 2
dec 1977 följdes snabbt av mera detaljerade anvisningar i "Direktiv för Ag
Karlskrona" . (CM 1978-01-04, All m 302)
Av dessa framgår bl a
- Att två alternativ för fredsorg skall
studeras
· dels ett med fyra myndigheter i
Karlskrona och med ökad samordning
mellan myndigheterna inom flottan
resp kustartilleriet,
· dels ett med sammanslagning av
Ör!B S och KÖS till en myndighet
samt BK och KA 2 till en myndighet
och med en ökad samordning avseende främst verkställande förvaltningsfunktioner mellan de sammanslagna myndigheterna.

Det är naturligt att denna mängd utredningar kommer att behandla ämnesområden som i många fall är gemensamma. Det är lika naturligt att utnyttja redovisade resultat från en utredning i en
annan ännu pågående, eller för att förändra direktiven till en just uppstartad
utredning.
Sammanfattningsvis kan konstateras
att antalet samtidigt pågående utred-

Resultatredovisning

- Ett antal lokaliseringsalternativ skall
studeras bl a
· koncentration av BK/Fo 15 med KA
2 till Rosenholm,
·en total eller partiell avveckling av
Gräsvik och Stumholmen,
· en begränsning i utnyttjandet av
Kungsholmen .
· möjligheter till samlokalisering av
utbildningsfunktioner (främst inom
uhtjänst) resp verkställande förvaltning (ex vis verkstadsdrift),
· möjligheter att förlägga den utb som
sker vid KA 4 - utom radarskola och
Marinens sjukvårdsskola - helt eller
delvis till KA 2.
- Härutöver anges ett antal detaljorganisationsfrågor (som inte redovisas
här).
- r den översiktliga studien skall en personalminskning på minst 150 befattningshavare till 1985 eftersträvas inom
Karlskrona garnison.
Så långt huvuddragen av CM direktiv.
Utgångsläget vad gäller organisationsstrukturen jämte personalinnehåll för
BK/Fo 15 och KA 2 har tidigare redovisats. Under perioden -73 till-76 hade vissa personalförändringar gjorts och CM
fredsbesättningslista för 76/77 omfattar
följande antal tjänster.

Mil + civmil

Civil

OrlB S

222

355

KOS

264

104 1/2

368 1/2

S:a Flottan

486

459 1/2

945 1/2

92

Myndighet

Totalt
577

283

309 1/2
g

401 1/2

KA2
S:a KA

375

318 1/2

693 1/2

S:a Marinen

861

778

BK/Fo 15

292

1639
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Hela 70-talets utredningsarbete har
präglats av svårigheter att fastställa ett
ensartat utgångsläge. Diskussioner har
förts om antalet tjänster eller antalet
människor skall vara grunden. Slutresultatet blev dock att man enades om att

beräkningarna skall utgå från "personår" . Det kan därför vara naturligt att redovisa antalet anställda enligt CM personalförteckning 76/77 som en jämförelse
med ovanstående tabell.

Myndighet

Mil

s

+

civrni1

Civil

Totalt

Jämförelse =d
antal tjänster
enl tab ovan

226

329

555

-

22

KOS

256

76

332

-

36 1/2

Totalt
----

482

405

887

-

58 1/2

BK/Fo 15

98
282

262
10

360
292

-

41 1/2

Or l B

KA 2

l

Totalt

+

-

380

272

652

-

862

677

1539

-

Personår
Civil
Civmil

Mil

S:a

S:a

201
262

19
2

617
397
104 1/2 368 1/2

167
179

13

KDS

403
1 1/2 126

583
306 1/2

S : a Fl

463

21

501 1/2 985 1/2

346

14 1/2 52 g

889 1/2

OrlB S

4sg

83

g

298

3

383 1/2 475 1/2
12
313

75
284

7
2

377

KA2

14 1/2

300 1/2

S:a KA

381

12

395 1/2 788 1/2

3sg

g

3g1 1/2

7sg 1/2

S:a marinen

844

33

8g7

705

BK/Fo 1s

1V1yndighet

Tjänster
Civmil Civil

Mil

1774

En jämförelse mellan av marinstaben
angivna utgångsvärden och av Ag Karls-

23 1/2 920 1/2

krona ger följande totalbild.

o
Mil

41 1/2

+

Tjänster
civmil Civil

164g

Mil

+

Personår
civrnil Civil

r--·

Marinen totalt

_ _ _ __L_

~.

1 DO

MS
Ag

Karlskrona

skillnad
I denna redovisning ingår ej AST
R-tjm , dessutom tillkommer ekonomibiträden en! normer.
Den nu genomförda redovisningen
speglar på ett mycket klart sätt främsta
stötestenen i hela utredningsarbetet.
Det vakansläge som framgår av tabellerna ovan på totalt 100 personer kunde
således inte inräknas i besparingsmålet.
Av naturliga skäl kom vidare ekonomibiträdena att senare inräknas i tillgänglig personalkader. En mera omstridd fråga, som väl ännu inte är helt
avslutad, är frågan om AST R-tjm skall
ingå i personalramarna eller inte. Främst
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-

861

778

862

877

897

728 1/2

677
920 1/2

16

- 119

133 1/2

- 243 1/2

+

gäller det verkstadspersonal , vars löner
är inräknade i verkstadsimpriserna. I
denna fråga har diskussionens vågor gått
höga .
Ag Karlskrona
En enig arbetsgrupp redovisar med skrivelse Ör!B S 1978-04-25 nr 302 sitt resultat.
Som utgångsläge för personalberäkningarna har Ag Karlskrona använt något skiljaktiga värden från de som tidigare redovisats . Utnyttjade värden framgår
av följande tabell.

Ag Karlskrona har således ansett sig
ha betydligt fler tjänster till förfogande
men en väsentligt sämre personaltäckning än vd MS anger (större vakansläge).
Skillnaden på den civila sidan är till stor
del hänförbar till beräkningsnormerna
för ekonomibiträden och AST R-tjm .
Det säger sig självt att här redovisade
skiljaktigheter varit ett besvärande moment under organisationsarbetet. Tyvärr

har förhållandet återkommit under de
flesta av de fortsatta redovisningarna.
Här skall väl också tilläggas att det även
fanns skillnader mellan ÖB och CM utgångsvärden.
I Ag Karlskrona rapport konstateras
bl a:

Ett bibehållande av fyra myndigheter i
Karlskrona förordas. Härvid beräknas
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Utbildningsverksamheten för spärrbat
stab, 2.batt och muldiv permanent bör
förläggas till Kungsholmen. Härigenom kan anna rs nödvändiga investeringar, beräk nade till ca 15 mkr, på
Rosenholm undvikas.
Gräsvik följdriktigt bör avvecklas i den
takt verksamheten kan förläggas till
Rosenholm och Kungsholmen sumt att
Gräsvik på sikt lämnas helt.
stumholmen bör bibehåll as. Som skäl
anför Ag att en avveckling medför investeringskrävande åtgärder på andra
platser samt att en avveckling kommer
att få negativa konsekvenser för utbildningen vid batal jon Sparre. Ag bedämmer heller inte att någon personalbesparing är möjlig i samband med en
avveckling.
Förläggningskapaciteten under juli-aug är otillräcklig för ett fu llständigt
överförande av "KA 4-vpl" till KA 2.
Ag föreslår att GKU-perioden vid en
eventuell överföring för här aktuella
vpl genomförs vid KA 4.
Möjliga personalbesparingar beräknas
och lokaliseras enligt fö lj ande

personalminskningen fram till 1985 efter genomförda rationaliseringar bli ca
185 personår.
En sammanslagning av ÖrlB S och
KÖS skulle kunna ge en minskning på
ytterligare två personår. Ag finner
dock att en sammanslagning skulle innebära att två myndigheter med olika
uppgifter och i flera avseenden väsenskild verksam het sammanförs. Ag
anser att förde larna av en sammanslagning inte uppväger nackdelarna.
Något hinder föreligger egentligen inte
för att sammanslå BK/fo 15 med KA 2
till en myndighet. Ag beräknar den
möjliga ytterligare personalminskningen till tre personår, men finner i övrigt
fördelarna med en sammanslagning
små.
Det finns klara fördelar med att samla
alla lednings- och administrativa funktioner för BK/fo 15 och KA 2 till Rosenholm , men att ett bibehållande av
Blå Port, som uppfyller rimliga krav på
lokalutrymmen och arbetsmilj ö , innebär att investeringar på ca 10 mkr kan
undvikas.

OrlB S och KOS

Atgärd

Mil+civmi'l

Civil

Rationaliseringar
i nom ett al t med
fyra myndi gheter

30

74

Overgäng till två
enrnyndigheter

2

7

Nedläggnings livsmedelsind

Summa totalt ca

32

110

-

1
31

190

30

Blå Port

-

RH (bl a)

104

-

103

45
2- 3

1
13

ca

enl generalplan

1 mkr

26 "

kans lihus
ny kasern
nybyggnad KA UhS
ny skolbyggnad med filmsal m m
56,3 "

fö rråd
utbyggnad milrest
sällskapslokaler
vägar m m

flyttningskostnader

-

Kungsholmen

10 mkr

- Avveckling Gräsvik

2 "
S : a ca

Kostnaderna skall dock jämföras med
vad ett bibehållande av Gräsvik hade inneburit. Ag beräknar för detta alternativ
nödvändiga investeringar till ca 77 mkr.
Den egentliga merkostnaden för en
avveckling av Gräsvik beräknas sålunda
till 18 mkr. Ag beräknar dock att allm än-

Alternativ
13

Utredni ngen konstaterar vidare att ett
permanentande av Kungsho lmen som
förläggning och en nedläggning av
Gräsvik kommer att medföra ett betydande investeringsbehov. Kostnaderna
beräknas enligt följande

95 mkr

na rationaliseringsåtgärder samt personalbesparingar skall ge kostnadsreduceringar på l ,9 mkr/å r. Till detta skall läggas vissa andra driftvinster på ca 0,6
mkr/år eller totalt 2,5 mkr/år.
Ag redovisar också kostnaderna för
övriga studerade alternativ avseende
BK/fo 15 och KA 2.

15

30

Su!1lna

Summa

3

civil

-

3

Nedläggning Gräsvik

Förstärkt personalfunktion

BK/Fo 15 och KA 2
Mil+civmil

Ag Karlskrona förordar vidare en viss
organ isationsförändring inom KA 2. Underhållskolan, tidigare FörplS, och Mekanikerskolan föreslås sammanslagna till
en mot bataljon svarande enhet benämnd KA Underhållsskola (KA UhS).

43

Driftvinster
inkl personal

Investeringar

Bibehållen org och
gruppering

0)3 mkr/år

77 mkr

Koncentration RH

z77 mkr/år

119 mkr
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Ag Karlskrona genomförde en omfattande genomlysning av förvaltningsorganisation inom garnisonen. Granskningen genomfördes i tre steg.
Steg l Bibehållen organisation.
Steg 2 Samordning inom flottan resp
KA.
Steg 3 Samordning mellan flottan och
KA.
Av Ag förslag framgår bl a att
provskjutnings- och amdet vid ÖriB S
bör överföras till BK/fo 15 ,
samordning av hela garnisonens restaurangdrift ej bör ske,
BK/fo 15 bör hänvisas till ÖrlB S för
materielunderhåll av fartyg och båtar ,
ÖriB S bör hänvisas till BK/fo 15 för
fordonsunderhåll ,
samlokalisering sker av viss röd verksamhet (minunderhåll),
verkstäderna vid ÖriB S/T resp BK/fo
15 kvarblir lokal t och administrativt
enligt tidigare organisation ,
·gemensam godstransportterminal organiseras inom garnisonen.

Myndighet
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Mil + civmil

Efter stabs- och remissbehandling av
Ag Karlskrona förslag samt med hänsyn
till FFU slutbetänkande del 3 lämnar
CM med skrivelse 1978-11-09 Allm 302:2
nya direktiv för fortsatta försök och utredningar. CM fastlägger i detta sammanhang organisationsstrukturer och
personalramar för det fortsatta arbetet.
Vad gäller myndigheternas organisationsstruktur accepterar CM Ag Karlskrona förslag avseende ÖrlB S och KÖS.
CM , i likhet med FFU , anser att
BK/fo 15 och KA 2 bör slås samman till
en myndighet. CM godtar er. sammanslagning inom KA 2 av UhS och MekS.
Vidare föreskriver CM att provskjutnings- och apteringsdetaljen överförs
från ÖrlB S till BK/fo 15. Kameral- , materiel- och fortenheterna ges en något
förändrad struktur. I lokaliseringsfrågorna går CM helt på Ag Karlskrona huvudförslag.
Av CM angivna persoanlramar (personår) framgår av följande tabell (avser
slutläge efter genomförd omorg)

Civila

S:a

OrlB S
KOS

165
259

334.5
52

499.5
311

S:a flottan

424

386.5

810 .5

BK/fo 15
KA2

93
299

359
8

452
307

S:a KA

392

367

759

S:a mari nen

816

753.5

1569.5

För det fortsatta arbetet ger CM dessutom följande direktiv avseende BK/fo
15 med KA 2.
- Personalsekti one ns och stabsavdelningens dimensionering och lokalisering skall prövas.
- Verkstadssektionens organisatoriska
ställning skall särskilt prövas. Försök
med en inplacering i materiele nheten
skall därför genomföras .
detalj orga- Förplägnadsfunktionens
nisation och framtida dimensione ring
skall prövas i samverkan med FöFu.
- Sjukvården skall inriktas mot en garnisonsvis samordning. C ÖrlB S skall i
samråd med CBK utreda de förändringar beträffande sjukvårdsenheternas personaluppsättning som åtgärden
medför .
- Fortenheten skall organiseras enl
(FortF
utredningsförslag
FortF
1977-02-25 dnr 2486/77 C) , vilket innebär att BK/fo 15 skall understödja
ÖrlB S resp KÖS. Personal ur BK/fo
15 fortenhet tjänstgöringsplaceras härvid vid ÖriB S.
CM kräver avslutningsvis myndigheterna i Karlskrona en rapport över försöken senast 1980-08-01 .

Ag Omorg BK, etapp l
Som en följd av CM direktiv beordrade
CBK med Kaf/foorder nr 2 1979-01-18
tillsättande av en särskild arbetsgrupp
benämnd Ag Omorg BK. Arbetsgruppen
kom att fungera som myndighetens beredningsorgan ända fram till juni 1984. I
arbetsgruppen ingick representanter för
personalorganisationerna.
CM utökade givna anvisningar med
skrivelse " Kompletterande direktiv för
fredsorganisationsarbetet i Karlskrona"
1979-12-20 Allm 302. Kompletteringarna
var föranledda av riksdagens beslut med

anledning av proposition 1978/79:96 , där
det bl a fastlades att Gräsvik skulle avvecklas. CM begär i de nya direktiven
bl a:
- En avvecklingsplan för Gräsvik.
- Pla n för omlokalisering av flottans
Basförsvarssko la .
- Organisatoriska åtgärder samt behovsunderlag för att flytta apteringsverkstaden fr ån Basareholmen till
Tving samt för att åstadkomma en för
garnisonen gemensam " röd verkstad".
- En redovisning av genom organisationsförändringar uppkommen övertalighet.
- Ett alternativ till gällande organisation av ÖrlB S pjäsverkstad och BK
verkstad. Alternativet skall föruts ätta
att de förbandsbundna verkstäderna
avvecklas och ersätts med i myndigheterna ingående servicegrupper.
- En redovisning av hur det fredsmässiga sambandet inom garnisonen skall
anordnas.
När CBK med skrivelse "Marinens
fredsorganisation i Karlskrona - Rapport över genomförda försök vid BK/fo
15 med KA 2" 1980-06-19 nr 302 redovisar resultatet konstaterar han att försöksorganisationen prövats under ett år.
Försöken har omfattat hela myndigheten utom fortenheten, vars organisation
utreds samt kameralenheten vars organisation då fortfarande var under utredning av FCF. CBK anger vidare att erfarenheterna från försöken avseende den
gjorda sammanslagningen av BK/fo 15
och KA 2 är övervägande positiva . CBK
föreslår att materielenheten , i likhet
med inom MKV , benämns materielförvaltning. I rapporten lämnas förslag till
alternativ organisation för BK verkstad,
men CBK anmäler att en omorganisation bör anstå i avvaktan på pågående
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centrala utredningar. Sambandet inom
Karlskronaområdet föreslås lösas genom
en garnisonsväxel på Rosenholm.
CBK konstaterar vidare att ytterligare
personalminskningar inte kunnat föreslås.
Den organisationsstruktur som CBK
förordar framgår av följande skiss.
En jämförelse med organisationen i
stort från 1973 uppvisar endast få skillnader. Den tidigare verkstadsenheten

har blivit en verkstads- och servicesektion och ingår i materielförvaltningen.
En stabsavd har tillkommit. KA 2 har
fått ändrade lydnadsförhållanden. Regementsstaben har helt inriktats mot utbildning och en särskild KA UhS har skapats.
Detaljorganisationen har dock ändrats
i flera fall.

Ag Omorg BK, etapp 2
ÖB fredsorganosationsplan för det militära försvaret 1982-92 (ÖB FOP 82-92)
utgavs med skrivelse 1981-05-05 Plan
302. Planen påverkade i hög grad det pågående arbetet i Karlskrona. Bl a krävdes i planen ytterligare personalminskning inom den marina sektorn. I planen
fastslås vidare att kvarteret Sparre skall
lämnas samt att Blå Port skall avvecklas.
Ör!B S och KÖS skall sammanslås till
en myndighet och handlingsfrihet skall
skapas för en organisation i Karlskrona
(MKS) motsvarande den i Göteborg.
ÖB FOP resulterade i nya och kompletterande direktiv till CBK , vilka utgavs
1981-03-13, 1981-07-01 och 1981-09-07.
Bl a medförde direktiven krav på en reducering av ytterligare ca 30 civila tjäns-

ter vid BK/fo 15 med KA 2.
Ag Omorg BK insände med skrivelse
1981-11-26 nr 302 förslag till fredsorganisation för BK/fo 15 med KA 2.
CBK konstaterade att försöksorganisationen fungerade bra enligt hans bedömning .
Vissa smärre justeringar hade dock
gjorts avseende Kameralenheten. Myndighetens transportcentral hade överförts från materielförvaltningen till BK
stab.
Erfarenheterna från den nyinrättade
stabsavdelningen var goda och sambandet avseende kommendanturtjänsten
under fred-kupp-mob-krig hade förstärkts.
CBK/fo 15 förslag innehåller följande
personalramar.

CBK/fo 15
. . - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - ,- ·- - - -

Enhet

Mil och civmil

Civila

stabschef

Stab
Materielenhet
Fortenhet
Sjvenhet
Kameralenhet

Mtrl
förvaltn

Fort

Sjv

enhet

enhet

32. s

196

8
4

102

2

6
7.5

94

344

KA2

294

3

S:a totalt

388

347

S: a BK ledning
______ j

33

47

Den av CM avkrävda minskningen på
30 personer hade kunnat genomföras.
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Parallellt med de pågående organisationsförändringarna vid BK/fo 15 med
KA 2 pågick motsvarande arbete inom
ÖrlB S och KÖS. Med skrivelse
1982-6-04 Org 301:60930 överlämnade
CM till regeringen det samlade förslaget
till organisation av myndigheterna i
Karlskrona.
I regeringsbeslut 1982-06-30 uppdrogs
åt chefen för marinen att i avvaktan på
genomförande av ytterligare organisationsförändringar (bl a sammanslagning
av ÖriB S och KÖS), fastställa provisorisk organisation för de marina myndig-

heterna i Karlskrona.
CM meddelade sitt beslut med skrivelse 1982-09-03 Org 301:61320. I detta
beslut biläggs också de personalramar
som CM fastställt i sin plan för verksamheten i sin inriktning 1981-09-04 Plan
480:61240. Dessa ramar innebar för
myndigheterna i Karlskrona avseende
bgå 82/83 det antal tabellen visar.
Den anmärkningsvärda skillnaden vad
gäller militär personal mellan CBK förslag i nov -81 och CM ram sept -81 är
hänförbar till att personalen redovisats i
tjänster respektive personår.

- - - - - - - ----

Myndighet

Mil

~

civmil

ClVll

OrlB S

205

405

KOS

170

61

S:a flottan

375

BK/KA 2

333

·------·---'------------

PG Karlskrona -82
Medan slutfasen av Ag Omorg BK etapp
2 ännu pågick startade CM nya utredningar avseende Karlskronamyndigheterna. Med skrivelse 1981-08-24 Org
302:61260 skapades en ny utredning
- Projektgrupp Karlskrona (PG Karlskrona 82).
Projektgruppens arbete skulle inriktas
enligt följande grundvärden:
De prövade försöksorganisationerna
skall utgöra grund för fortsatt utveckling.
Målen i ÖB FOP skall uppnås vad gäller e~onomi och personalminskning.
Av OB angiven organisationsstruktur
skall vara intagen senast 85-06-30.
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Handlingsfrihet skall skapas för fortsatt organisationsutveckling som till
ytterligare reduceringar.
·Ör!B S och KÖS skall sammanslås senast 85-06-30.
Gräsvik skall lämnas som förläggning
senast 81-10-01.
Utbildningen på Gräsvik skall avslutas
senast 84-10-01
Sparre skalllämnas senast 85-06-30.
Blå Port lämnas med riktpunkt
87-06-30.
Utnyttjandet av stumholmen skall begränsas starkt.
Kungshallsförrådet skall överges på
sikt.
Gruppen ges vidare ett antal utredningsuppdrag som omfattar

Alternativ för fortsatt samordning av
underhålls-, förråds- och förvaltningsorganisationerna inom Karlskrona garnison.
Grupperings- och samlokaliseringsrnöj ligheter för stabs-, förvaltnings-,
sjukvårds- och utbildningsfunktioner
inom Karlskrona garnison. Härvid
skall alternativa möjligheter för gruppering av BK/fo 15 med KA 2 stab och
förvaltningar studeras.
Organisationsstrukturer och personalramar för myndigheter.
Förutsättningar för och konsekvenser
av att på lång sikt (efter 1992) övergå
till en organisationsstruktur motsvarande den för MKV.
Om man analyserar PG Karlskrona
uppdrag finner man att de i väsentligt
högre grad än tidigare gav uttryck för en
samordningstanke. Av ursprungligen fyra myndigheter hade organisationsarbetet hittills förts fram så långt att antalet
reducerats till två. En logisk fortsättning
var då naturligtvis att fortsätta studierna
mot att redovisa förutsättningar samt
för- och nackdelar med ett en-myndighetsa! ternativ.
I CM preliminära tidsplan förutsattes
att utredningen skulle vara klart redan i
juni 1982 . Hade man kommit en bit
framåt efter fyra års utredningar så hoppades man tydligen från centralt håll på
att man nu skulle kunna ta ett jättekliv
på åtta månader. Möjligen trodde man
kanske också att det tröga föret i portgången nu skulle ersättas med en betydligt enklare och behagligare resa.
Arbetsuppgifterna var mycket omfattande och PG Karlskrona blev inte färdig på utsatt tid.
I stället kompletterade CM sina direktiv med skrivelse 1982-06-24 Org
301:61035.

Direktiven som styrdes av fattade
riksdagsbeslut (försvarsbeslutet) innebar
bl a att en för marinen gemensam OHS
skulle skapas i Karlskrona. Den nya skolan skulle i ett huvudalternativ vara en
självständig myndighet direkt underställd CM . Förvaltningsstöd skulle lämnas av ÖriB S och BK.
Härutöver skulle BK/fo 15 med KA 2
kunna överta ytterligare PBS-utb från
KA 4 med bibehållen organisationsstruktur för KA 2.
PG Karlskrona lämnade sin slutrapport 1983-06-29 och den sändes ut på remiss med CM 1983-07-09 Org 301:61206.
PG Karlskrona hade genomfört sitt
arbete direkt underställd " CM ledningsgrupp för
organisationsutveckling".
Ledningsgruppen hade härvid samverkat
med kontaktmän från centrala myndigheter , lokala PO samt civila myndigheter. Själva utredningsarbetet hade bedrivits i funktionsuppdelade arbetsgrupper med representanter för myndigheterna och personalorganisationerna.
Vissa arbetsgrupper hade arbetet med
en vapenslagsvis uppdelning inom grupperna . Arbetsgrupperna hade belyst
funktionerna
PG Karlskrona arbete resulterade i
följande förslag till organisationsstrukturer
Intendenturförvaltningen skulle ingå i
MF som sektion. Kameralenheten delades mellan PE-avd och sekt 3. Garnisonssamordning av förplägnad och lokal
vård skulle ske inom Ör!B S/MF intsektion. sjukvårdsenheten skulle vara garnisonsgemensam. I enlighet med U 80 inriktning inordnades pjäsverkstaden och
optiska verkstaden samt eventuellt också torped- och minservicegrupperna i en
för garnisonen gemensam verkstad under CBK ansvar.
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Stabs- och planavd
Sekt 1 Sekt 2

BK/KA 2 föreslogs ges följande struktur

Linje KA

Skolan lokaliserades till Trossö (lokaler i b at af Troll e) . PG Karlskrona hade i
sina analyser funnit att skolan borde vara en självständig enhet direkt under
CM . Skolans karaktär av utbildningsanstalt för marinens blivande yrkesoffi-

se
Sekt 1 Sekt 2 Sekt 3 Sekt 4 PE-avd

F~

I staben hade tillkommit en sekt 4 för
armefrågor. Den garnisonsgemensamma
landtransportcentralen ingick i MF. Fortenheten och garnisonsverkstaden var
gemensam för myndigheterna i Karlskrona. Kameralenheten hade delats upp
på sekt 3 och PE-avd. Den tidigare sjukvårdsenhetens planeringssekt bibehölls
och ingick i staben sektion 2. sjukvårdsavdelningen utgick och överfördes till
den samordnade hälso- och sjukvårdfunktionen inom garnisonen.
KA 2 bibehöll i princip tidigare struktur. Inom regementsledningen bröts
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stabsavd

dock regementsavdelningen ut ur utbsektionen och bildade tillsammans med
planeringsdetaljen en självständig enhet
direkt under regementschefen. C KA 2
skulle enligt tidigare beslut i ny befälsordning (NBO) vidare vara personalkårschef för samtliga yrkesofficerare vid
myndigheten t o m kaptens grad .
PG Karlskrona hade varken funnit det
funktionellt eller förenligt med sund
ekonomi att samlokalisera ÖrlB S och
BK stabs- och förvaltningdelar.
Den nyskapade för marinen gemensamma OHS (MOHS) gavs följande
struktur

l

cerare hade härvid varit ett tungt vägande skäl vid projektgruppens ställningstagande .
De olika organisationsförslagen innebar följande personalramar

Mil pers

Civil pers

S:a

Or l B S med KDS 1)

Z80.5

315

595.5

BK/KA Z

3Z3.5

3Z9.5

653

39

z

41

643

646.5

1289.5

Myndighet

l

MJHS (utom

Totalt

elever)

1

- _....____
1) Personal tjänstgörande vid BoMö ingår ej .

Projektgruppen beräknade att ca 25
mkr erfordrades i investeringar för att
genomföra föreslagen organisationsförändring.
C ÖrlB S yttrade sig med skrivelse
1983-09-30 301 :4786 över PG Karlskrona
82 förslag . Av yttrandet framgick bl a

MOHS bör enl C ÖrlB S ingå i örlogsbasstabens organisation.
C ÖrlB S förordar att Sparre kanslihus
bibehålls för den samordnade garnisonssjukvårdens ändamål (enligt PG
huvudförslag) .
C ÖrlB S anser att basens torped- ,
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min- och optiska verkstäder ej bör ingå
i den gemensamma garnisonsverkstaden, utan överförs till ÖrlB S/MF som
servicegrupper.
Vidare anges att televerkstaden inte
bör ingå i ganisonsverkstaden. Enligt
C Ör!B uppfattning bör såväl Ör!B S
som BK repliera på KkrV.
C ÖrlB motsätter sig en sammanslagning av tidigare teknisk förvaltning och
intendenturförvaltning .
C Ör!B S anser inte att det finns några
större vinster att hämta i en gemensam
landstransportcentral och anför vidare
att om transportverksamheten skall
samordnas så bör det ske över hela linjen och Ör!B S härvid ges ansvaret för
sjötransporterna.
Ekipageavdelningen måste ges ökade
resurser bl a mht säkerheten och ökad
beläggning i ÖHK.
MUC (Marinens undersökningscentral) bör bibehållas inom KÖS organisation och inte ingå i den gemensamma garnisonssjukvården.
Av CBK yttrande 1983-10-11 301:897
framgår bl a
CBK anser att den försöksorg som skapades 1979 fungerar tillfredsställande.
CBK vill dock inte motsätta sig de
förslag om garnisonsamordning som
PG framlagt.
CBK accepterar att den garnisonsgemensamma stabsläkaren fredsmässigt tjänstgöringsplaceras vid ÖrlB S
under förutsättning av att krigsplaceringen sker vid BK med hänsyn till ansvarsförhållandena i krig .
Den av PG föreslagna "uhsektionen"
bör ges namnet "teknisk sektion",
Utformningn av tele/eledvst bör t v anstå i avvaktan på pågående utredningar.
CBK biträder PG förslag vad gäller
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MOHS organisation och lydnadsförhållanden.
Förslaget om att Blå Port bibehålles
biträds. Skall en flyttning trots allt ske
vore det naturligare att myndighetens
stab och förvaltningar förlades till Rosenholm än till Trossö .
Chefens för marinen slutförslag vad
gäller organisationen av myndigheterna i
Karlskrona insänds efter remissbehandling via ÖB till regeringen med skrivelse
1983-12-02 Org-utr 301:60220. Regeringsbeslutet, som fastställer CM förslag, utsändes 1984-06-28 52/84.
CM har vidare dokumenterat argutvecklingen i Karlskrona med skrivelse
84-03-20 Org-utr 301:61004.
Myndigheterna i Karlskrona ges härvid i princip den struktur som föreslagits
av PG Karlskrona . Organisationen trädde i kraft 84-07-01. De personalramar
som härvid är aktuella framgår av sista
raden i tabellen på sid 121.
CM gör dock vissa organisatoriska justeringar en! C ÖrlB S yttrande vad gäller
torped- och minverkstäderna , vilka inte
kommer att ingå i den gemensamma garnisonsverkstaden utan tillförs örlogsbasens tygförvaltning. Tyg- och intförvaltningarna slås inte ihop . Ekipageavd
underställs stabschefen.
CM fastställer att hela kvarteret Sparre skall lämnas vilket innebär att garnisonssjukvården samordnas i kvarteret
Ankarstierna (f d flottans sjukhus).
BK/KA 2 detaljorganisation fr o m
84-07-01 meddelades på BK/KA 2 tjänstemeddelande 84-06-05 nr 84:23.
Några intressanta "slutsatser":
20 års utredande av personalminskperioden
under
ningsmöjligheter
76-89 har resulterat i en personalökning på 20 pers.
BK/KA 2 har i princip samma perso-
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104.5
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309.5
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nalram före som efter hela utredningsarbetet.
Personalminskningarna inom flottan
kompenseras mer än väl av MOHS tillkomst .

Funktionsvis utveckling

Organisationsförändringarna har medfört ett investeringsbehov på ca
125-150 mkr .

I det följande granskas endast utvecklingen inom BK/fo 15 och KA 2.

personalutveckling i Karlskrona 76 - 84
(enl CM beslut, antalet anställda, personår)

Redovisning är

MJHS

Total t

Flottan

KA

887
810.5
841
764

651
759
700
673

230

1538
1569. 5
1541
1667

708

648

202

1558

-

-·

1976
1978
1982
1984
r---·

Beräknat läge 88/89 1)

l

-

'--·

1)

Enl Q.1verksamhetsorder 1983-10-01 Plan 483:61526

Förbandsanalys -84 (Ag Omorg BK,
etapp 3)
Under 1984 fortsätts genomförandefasen
av organisationsarbetet i Karlskrona bi a
med "förbandsanalyser" vid BK/KA 2
som avslutades under våren. En motsvarande analys av Ör!B S med KÖS är
inplanerad till hösten -84.
I samband med detta arbete och även
senare under 1984 ändrade CM vid flera
tillfällen tidigare fastställda personalram;r (okt -83, se tab ovan) . Vid BK/KA
2 har det därmed uppstått en brist mellan PG Karlskrona 82 beräknade behov
(i fastställd justerad organisation) och av
CM senast angivna ramar.
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I ett beräknat läge 91/92 uppgår ditteransen till : mil pers -30, civil pers
-18 ,5.
Förbandsanalysen visar att denna brist
endast kan mötas genom en fortlöpande
organisationsanpassning eller ändrade
uppgifter.
Med den av CM ansatta ramen för bgå
89/90 på totalt 600 civila inom myndigheterna i Karlskrona bedöms f n en övertalighet uppstå på 33 personer inom
BK/KA 2.
Den bedömda övertaligheten inom
Ör!B S bedöms bli större. Förbandsanalysen visar vidare att de ekonomiska
sparmålen för BK/KA 2 kan innehållas.

Ledning
Enligt 1956 års beslut skulle folkatstaben
bestå av en centralavdelning och en infanteriavdelning. l staben ingick vidare
de olika tjänstegrenscheferna.
Vid centralavdelningen handlades
opertiva ärenden berörande förband ur
samtliga försvarsgrenar, ärenden rörande förbindelsetjänsten och bevakningstjänsten . Till centralavdelningen var
chefsexpeditionen knuten.
Vid infanteriavdelningen handiades
ärenden rörande krigsförberedelsearbetet, utbildning av armeförband samt frivilligfrågor för förband ur armen och
KA. Chefen för infanteriavdelningen
förde dessutom det direkta befälet över
fo 15 lokalförsvarsförbund ur armen .
Han benämndes i denna sin egenskap infanterichef.
Regementsstaben vid KA 2 indelades i
en allmän avdelning ·med regementsexpedition, utbildningsavdelning samt personalavdelning. Den allmänna avdelningen handlade ärenden rörande fredsorganisation, anställning, avsked , befordran m m. Vid utbildningsavdelningens handlades förutom utbfrågor även
uppföljningen av övningsanslaget. Personalavdelningen ombesörjde redovisning av vid regementet truppregistrerad
personal (d v s hela BK/fo 15 och KA 2),
inkallelser, personalredovisning, mabredovisning av personal m m.
1973 års organisationsbeslut medförde
vissa förändringar. Motiven till detta var
bl a en vilja att bättre samordna ledningen av stödfunktionerna. CBK skulle alltjämt vara mobiliserings- och förvaltningsmyndighet. Grundutbildningen av

vpl skulle genomföras med tidigare ansvarsfördelning.
Förslaget innebar att staben blev sektionsindelad samt att en stabsavd tillkom. Härutöver inrättades en budgetdetalj direkt under CBK . Tyg- , fartygsoch intendenturförvaltningarna slogs
samman till en materielenheL
En kameralenhet tillkom underställd
CBK . C KA 2 ledningsorganisation och
ansvar var i stort oförändrade.
1973 års grundstruktur vad gäller
BK/fo 15 ledning ändrades i AG Karlskrona förslag. Vid en sammanslagning av
BK/fo 15 och KA 2 skisserades en stabsorganisation indelad i
sekt l
sekt 2
armesektion
personalsektion
stabsavdelning
Budgetdetaljen föreslogs vara en självständig enhet direkt under CBK. C KA 2
stab reducerades till en utbildningsektion med samlat ansvar för all utbildningsverksamhet inom myndigheten utom vad avser reputbildning av armeförband samt frivilligutbildning. Dessa frågor skulle handläggas av armesektionen.
Personalsektionen blev gemensam för
hela myndigheten.
Under Ag Omorg BK, etapp l fortsattes dem successiva förändringen av
myndighetens ledning .
Arme- och personalsektionerna fördes
samman till en gemensam sektion 3 med
infanterichefen som huvudansvarig.
Chefen för personalavdelningen var
dock direkt föredragande för C KA 2 i
personalfrågor. Budgetdetaljen omskapades till en PE-avdelning och underställdes stabschefen vid BK/fo 15 .
PG Karlskrona 82 återinförde dock
den i fyra sektioner uppdelade staben
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genom tillskapande av en sektion 4, vilken motsvarade Ag Karlskrona armesektion . Sekt 3 blev härigenom en renodlad
personalsektion . I staben ingick fortfarande också PE-avd , stabsavd och expedition. PG Karlskrona föreslog vidare
en utbrytning av vissa ärenden ur utbildningssektionen, vilka sammanfördes
i en regementsavdelning under C KA 2.
Som framgår av det redovisade har
ledningsfunktionen successivt förändrats
under perioden 1956--1984. Förändringarna är dock inte större än att man ännu
i dag kan känna igen grundtankarna från
1956. Beträffande lydnadsförhållandena
mellan CBK och C KA 2 fastställdes redan 1956 att C KA 2 skulle vara underställd CBK. Detta förhållande har sedan
utvecklats under det fortsatta organisationsarbetet. C KKA 2 har i nu gällande
organisation dessutom klart angivits såsom varande ställföreträdande myndighetschef.
Förvaltning
Förvaltningsorganisationen vid kustartilleriförsvaren har under lång tid haft en
stor tyngd och en funktionsvis naturlig
indelning. Större och mera genomgripande förändringar har därför inte varit
behövliga. Den under senare år allt mer
accentuerade ramstyrningen har dock
gjort det nödvändigt att även ändra förvaltningsorganisationen. Den tidigare
klara funktionsindelningen har därför
fått ge vika för samordningstankar som
bl a styrts av lokaliserings- och personalminskningsfrågor . Organisationsförändringarna har präglats av varierande former ~v sammanslagningar av de år 1956
beslutade tjänstegrenarna och förvaltningsorganen.
Intendenturförvaltningen från 1956
har härvid varit den enhet som genom-
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gått de största förändringarna. l 1973 års
organisation ingick tidigare självständiga
intförvaltning som en intsektion i materielförvaltningen . l slutläget 1984 har
funktionen växlats ned till en intendenturavdelning inom underhållssektionen.
Ansvaret för förplägnads- och lokalvårdsfrågor har härvid garnisonssamordnats under C ÖrlB S ledning.
Fartygs- och verkstadsförvaltning från
1956 har också genomgått skiftande
öden. I 1973 års organisation redovisas
en renodlad verstadsenhet direkt under
CBK. De speciella fartygsfrågorna handläggs av en fartygs- och verkstadsdetalj
inom stabens sektion 2.
Ag Karlskrona presenterar en i princip
oförändrad verstadsledning och verkstadsorganisation, men föreslår tillkomsten av en fartygssektion inom materielförvaltningen. Som en följd av CM direktiv föreslår Ag Omorg flera förändringar på fartygs- och verkstadssidan.
Bl a föreslås viss samordning inom garnisonen samt som ett alternativ att den
förbandsbundna verkstaden avvecklas
samt ersätts med servicegrupper. Under
det fortsatta arbetet i Ag Omorg BK
ändras
verkstadsenhetens
tydningsförhållande så tillvida att den flyttas in
som en verkstads- och sevicesektion inom materielförvaltningen.
PG Karlskrona presenterar i sin tur en
ide om garnisonsgemensam verkstad under CBK ledning . Detta innebär en genomgripande och under modern tid ej
prövad organisationsform vad gäller
verkstadstjänsten i Karlskrona. I CM
beslut justerades PG Karlskrona förslag
något , men grundprincipen kvarstår.
sjukvårdförvaltningen i 1956 års organisation var komplett med bl a expedition, sjvmaterielförråd, sjukhus,
sjukavdelning på Kungsholmen samt
tandpoliklinik. Planeringsfrågorna hand-

lades av stabsläkare med biträde av den
flaggunderofficer som tjänstgjorde som
uppbördsman vid sjvmaterielförrådet.
1973 ändras benämningen till sjukvårdsenhet. En hälso- och sjukvårdsdetalj ingående i uhavd tillskapas inom BK stab
sektion 2. I övrigt var organisationen i
stort oförändrad .
Ag Karlskrona behandlar i sin slutrapport i begränsad omfattning sjukvårdsfunktionen vid BK/fo 15 med KA 2.
Ag föreslår dock ett permanentande av
tidigare tillämpade rutiner genom tillskapandet av ett garnisonsgemensamt
"Marinens sjukhus" inom KÖS organisation. Härvid kan den slutna vården
vid KA 2 avvecklas. Under det fortsatta
utredningsarbetet utvecklas garnisonssamordningstankarna för att i slutläget
1984 resultera i en fullständig samordning under C Ör!B S ledning. Denna utveckling har underlättats av de ändrade
former sjuk- och tandvården under motsvarande tid genomgått inom den civila
sektorn.
Kameral- och kassatjänsten syns i tidigare organisationsförslag haft en något
underordnad betydelse. Kopplingen till
planerings- och personalfunktionerna
var svag . Av kbr 1956 juni 15 framgår att
FCF genomfört undersökningar avseende kassatjänstens organisation vid
Sydkustens marindistrikt. Arbetet hade
givit till resultat att en för marindistriktet gemensam kassa borde inrättas
fr o m l juli 1956. CM anser att man i avvaktan på fortsatta utredningar t v inte
bör inrätta någon kassaavdelning vid
BK/fo 15. I mo 582 sept 18 1956 anger
CM att föreskrifter för kassatjänsten
kommer att meddelas i särskild ordning.
l kbr 1956 okt 19 förordnade Kungl
Maj:t att en gemensam kassa för myndigheterna försöksvis skulle inrättas.
Försöken avslutas i och med Kungl Maj:t

fastställer ny personalförteckning 1964
för marinen. I samband därmed organiseras en egen kassaavdelning inom
BK/fo 15 fr o m 65-07-01. Kassaavdelningen blir direkt underställd CBK. En
särskild kassadetalj orgniseras vid KA 2.
Enligt 1973 års organisationsbeslut ges
kassaavdelningen ökade uppgifter och
namnbyte sker till kameralenhet. Vid
enheten handlägs ärenden rörande kassatjänst, kostnadsredovisning, personalfrågor, avlöningar och inköpsärenden.
Ag Karlskrona finner i sitt arbete att
starka serviceskäl talar för ett bibehållande av en kassadetalj vid KA 2. Kameralenheten förslås få något ändrade
uppgifter om personalfunktionen sammanordnas inom BK/fo 15 stab.
Ag omorg BK, etapp l och 2 behandlar endast perifert kameralavdelningens
organisation och uppgifter. Inga större
eller principiella förändringar föreslås.
l juli 1979 ger CM direktiv till C Ör!B
S och CBK om en ny utredning avseende
samordning av kameraltjänsten för myndigheterna i Karlskrona. I november
samma år hemställer CM hos FCF om
biträde med detta arbete. Utredning kan
dock inte avslutas på av CM begärd tid.
FCF anser att försök med ev ny organisation måste bedrivas fram till juli -82.
PG Karlskrona 82 genomför en omfattande analys av kameraltjänsten. Arbetsgruppen föreslår att myndigheternas
kameralenheter skall utgå och uppgifterna fördelas på resp PE-avdelningen
och sektion 3. Ag finner detta vara en
mer ändamålsenlig lösning än en garnisonsgemensam kameralfunktion, vilket
alternativ också studerats. Som motiv
anförs bl a att genomförandet av ÖB
FOP kräver en utökad samordning avseende budgetering och redovisning samt
att en ökad koppling avseende lönefunktion och övriga personaladminist-
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rativa åtgärder eftersträvas .
Fortenheten har under större delen av
utredningsarbetet i Karlskrona haft en
viss särställning. Enhetens organisation
och omfattning har till stor del reglerats
genom centrala utredningar.
Som en kuriositet kan nämnas att den
senare så segslitna frågan om storleken
på myndigheten i "egen regi-styrka" enligt 1956 års organisationsbrev avfärdades i en fotnot- "erforderligt antal , avlönade från sakanslag".
Fortenhetens struktur har i allt väsentligt varit oförändrad under hela utredningsarbetet. Efter 1956 genomlystes
fortenhetens organisation vid två skilda
tillfällen.
1979 års organisationsförslag innebar
bl a att verksamheten vid BK/FE integrerades med örlogsbasen , varvid
Ör! B S (och KÖS) understöddes av
BK/FE vad gäller fastighetsförvaltning.
BK/FE gavs också motsvarande ansvar
vad gäller vissa andra statliga civila myndigheter i Karlskrona . Vid ÖrlB S tjänstgöringsplacerades viss personal ur
B K/FE.
PG Karlskrona finner inga skäl som
talar för en strukturell förändring av FE
organisation och uppgifter. En personalminskning på 10 % främst avseende
hantverkspersonal förordas dock.

Medbestämmande
Under hela utredningsarbetet 1977-1984
har personalorganisationerna deltagit.
Efterhand som lagstadgade bestämmelser om medbestämmande tillkommit
och trätt i kraft har samarbetet PO myndigheter ökat i omfattning. Förhandlingar och avtal om Karlskronamyndigheternas organisation har genomförts och slutits på såväl CM - som
myndighetsnivå.
Icke oväntat har den främsta stöte-
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stenen i förhandlingarna berört personalramarna.
Från PO sida har man också genomgående ställt krav på redovisning av effektivitetsvinster i samband med framlagda eller beslutade organisationsförslag.
Under arbetet har PO varit representerade i ledningsgrupper , styrgrupper,
referensgrupper samt i funktionsvisa arbetsgrupper. PO har regelmässigt utsett
särskilda kontaktmän inom linjeorganisationen.

CBK/KA 2 synpunkter
Jag har följt organisationsarbetet i Karlskrona från skilda utgånspunkter.
76--78 som C PE-avd/Marinstaben
78-80 som C KA 2
80--83 som C MS/2 (Orgsektionen)
83-84 som CBK/KA 2
Det är därmed naturligt att jag har en
något splittrad uppfattning om mål och
resultat och mina värderingar av det genomförda arbetet kan komma att påverkas av en dubbel lojalitet.
Den fråga man naturligtvis ställer sig
är om det omfattande arbetet ledde fram
till målet och om uppnådda resultat
verkligen gav den ökade effektivitet och
den minskade resursförbrukning som var
avsikten. Med så kort distans som vi nu
ännu har till slutresultatet finns det
knappast några möjligheter att besvara
här uppställda frågor. De s k "slutsatser" som redovisades på sid 120 och 122
väger väl inte alltför tungt i detta sammanhang.
Så mycket kan man dock säga att
BK/KA 2 fått en bred och djuplodande
genomlysning av sin organisation. Den
"luft" som möjligen fanns tidigare i personaltillgången har komprimerats till ett
abalut minimum. Möjligen har t o m

personalramarna gjorts något för snäva
med hänsyn till myndighetens utökade
uppgifter avseende ubåtsskydd , mabberedskap och utbildning.
Det som ger mig det kanske starkaste
intrycket är dock att den 1956 skapade
organisationsstrukturen för BK/fo 15
och KA 2 visat sig så framsynt och arbetsduglig att den till väsentliga delar
består även efter 1984 års avslutade organisationsutredningar.
Den då skapade rollfördelningen och
lydnadsförhållandet mellan CBK och C
KA 2 har bestått och även fått tjäna som
mönster för senare tillkomna organisationer. Organisationsmodellen utnyttjas
som förlaga för delar av pågående omorganisationsarbete inom armen.
1956 års organisation byggde på en
logisk uppdelning av myndighetens operativa-, förvaltnings- , mobiliserings- och
utbildningsansvaL Den undvek dubbelorganisationer genom att föreskriva vissa samordnings- och understödsuppgifter för CBK gentemot C KA 2. Samtidigt var organisationen tillräckligt
kompetent för att tillåta vad vi i modern
tid kallar delegering och decentralisering. Den funktionsvis indelade förvaltningsorganisationen var stark och byggde på en nödvändig och omfattande kunskap om myndighetens materiel, personal och uppgifter .
Moderna krav på systemsammanhållning och systemansvar har tvingat fram
en utökad samordning mellan de olika
fackområdena. Dagens organisation syns
tillmötesgå detta, utan att därför tubba
på kvalitetsmedvetandet.
På den operativa sidan företer kanske
dagens organisation väsentliga skiljaktigheter i förhållande till den organisation
som fastställdes 1956. Fördjupar man sig
emellertid närmare i nu gällande arbetsordning och nu gällande organisation fin-

ner man att skillnaderna i arbetssätt och
uppgifter är förvånande små.
De moderna kraven på ledning av
ubåtsskydd och försvar mot överraskande anfall tvingar fram en arbetsform inom staben som svarar mot 50-talets centralavdelnings.
Finns det då några vinnare och finns
det några förlorare i det genomförda organisationsarbetet?
Alla de som är kvar i den nyligen beslutade organisationen bör känna sig
som vinnare . Det har under det pågående arbetet varit en genomgående
strävan att förbättra arbetsmiljön, att
öka medstämmandet och arbetstivseln.
Förlorarna är naturligtvis de som nu
ställes utanför organisationen antingen
på grund av övertalighet eller på grund
av att många tjänster inte nybesätts i
samband med avgångar. Men som framgår av tidigare redovisning , har det stora
antalet tjänster inte förändrats på det
drastiska sätt som från skilda håll många
gånger påståtts. Snarare torde det vara
så att de ökade möjligheterna till deltidstjänstgöring som numera medges har
skapat förutsättningar för att bereda arbetstillfällen åt flera än tidigare. Man
hoppas också att chefen för marinen är
vinnare . Den omfattande ökningen av
den offentliga sektorn har åtminstone
vad gäller marinen i Karlskrona kunnat
hållas nere i en nära nog O-tillväxt. Det
omfattande utredningsarbetet syns också kunna resultera i att medel överförs
från andra sektorer till en nödvändig materielförnyelse inom marinen.
I förhållandet militära - civila så har
" kampen" om anställningsmöjligheterna
medfört vissa förluster inom den civila
sektorn. Det får nu inte uppfattas som
en kompetensfråga, utan grundar sig
framför allt på krigsorganisationens krav
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samt på de nya uppgifter den ändrade
beredskapssituationen ställer.
slutligen kan man väl konstatera , och
jag gör det med ett beklagande , att förespråkarna för stordrift och samordning
fått vissa fördelar före " decentralisterna" i och med att den slutliga organisationen i vissa väsentliga delar kom
att omfatta principer om garnisonssamordning . Jag har en stark aversion mot

påtvingade giftermål och jag anser att en
ytterligare utveckling av garnisonstankarna kan föra till icke önskvärda resultat som t ex brister i fackkunskap och
därmed inkompetent ledning. En okritisk fortsatt samordning fjärmar fredsorganisationen från krigets krav.
En slutlösning i Karlskrona motsvarande den i Göteborg kan jag därför bl a
av dessa skäl inte anse motiverad.

WIRENS REDERI AB/
RUNE NILSSONS REDERI AB
Utför allehanda transportuppdrag
till sjöss
Tfn 0911 - 18 000

941 00 PlTEA l

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1 890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Kungl. Flottan
John-Erik Jansson
Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98
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Ericsson Radio Systems har fullständigt kunnande inom områdena sensorsystem, kommunikation, ledningscentraler och flygelektronik.
stora satsningar på ett område ger
tekniska landvinningar på ett annat.
Därför kan vi satsa stort. Till godo för
den som behöver hela system. Men
också för den som vill lägga pusslet
själv.
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Ledamoten
NILS EKLUND

Nils Eklund är överslelöjlnant vid Kuslartilleriel. Han har bl a varil kurschef vid MHS
och balch vid CK. Nu är han chef för produktionsledningsavdelningen i marinstaben.

Nya stridsuppgifter till Ka-förband; semantisk ordlek
eller verkligt behov?
Uppgifter då och nu
De stridsuppgifter som vi idag ställer till
Ka-förband är i stort samma som användes redan på 40-talet. Grundläggande bestämmelser återfinns i Fältreglemente för Kustartilleriet (FRKA) . Ett
reglemente som i väntan på att marinens
gemensamma taktiska reglemente skall
fastställas fortfarande gäller, men som
av naturliga skäl alltmer sällan används i
taktisk utbildning .
Taktik och framförallt hotbilden har
ändrats sedan FRKA skrevs. Tidigare
var angriparen i huvudsak " endimensionell'', dvs ett överskeppningsföretag riktat mot oss var sjöburet. Dagens och
morgondagens angripare utnyttjar nu för
sina amfibieoperationer såväl vattnet
som luften för att föra över styrkor till
eller mot Ka-försvarande områden .
Det är naturligt att vi tidigare inriktade våra vapensystem mot det hot som
den sjöburna angriparen utgjorde . De
olika sjöfrontssystemen hade sina väl
definierade uppgifter i striden. Man fick
en bindning mellan vapensystem och
uppgifter , som var relevanta , men
egentligen endast för de vapensystem
som då fanns och då kunde sättas in mot
angriparen.
Det förefaller emellertid , som om
stridsuppgifter till dagens förband i stor
utsträckning fortfarande är beroende av
vapensystemets utformning och arvet
och i mindre omfattning av det syfte,

man vill uppnå med striden . Knytningen
till vapensystem är mest påfalland e vid
avvärjningsuppgiften . Förband som innehåller kombinationen minor och artilleri eller robot får automatiskt denna
uppgift.
Detta kan i vissa fall leda till absurditeter. Avvärjningsuppgift - att bryta
fiendens anfallskraft ell er hindra honom
att genomföra viss verksamhet - ges
exempelvis till ett rörligt spärrkompani
därför att förb andet inneh åller min- och
robotkomponent. Om förbandet verkligen kan lösa uppgiften har aldrig ifrågasatts. Med nuvarande terminologi skall
uppgiften egentligen också ställas till det
kommande amfibiekompaniet. Ett förband som innehåller några "enstaka" robotar och minor.
Ett av våra kraftfullaste förband - 12
cm kabataljonen - får däremot idag uppgiften att försvåra, dvs att tillfoga fienden förluster så att han tvingas begränsa
sina uppgifter .
Detta av gammal hävd , för artilleriförband skall ha denna uppgift!
Ovanstående exempel visar på problemet. stridsuppgifterna är avhängiga
vapensystemet och inte syftet med striden och är egentligen ganska ologiska.
Frågan är om det finns ett verkligt behov av nytänkande , eller om vi skall ha
det som tidigare, dvs om exempelvis de
tre väsentligaste sjömålsuppgifterna
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skall ha innebörd och syfte enligt nedan
~ avvärjningsuppgift ges till sammansatta förband som innehåller min- och
artilleri/robotkomponent. (Syftet att
bryta fiendens anfallskraft , hindra honom att. ... )
~ försvårauppgift ges till artilleri- och
robotförband och minförband. (Syftet
att tillfoga fienden förluster så att han
tvingas begränsa sin verksamhet)
~ hindrauppgift ges till minförband.
(Syftet att tillfoga fienden sådana förluster att han tvingas avbryta sin verksamhet).

stridsuppgifter och stridssätt
Striden förs med ett bestämt syfte. Detta anges med en stridsuppgift. stridsuppgifterna kan och bör lösas på olika sätt ,
genom olika metoder ~ nämligen stridssätt.
I armen är sammanhanget stridsuppgift ~ stridssätt noga utrett och reglerat
(AR 2 3:31~35) . Hos oss i marinen är en
sammanblandning mellan exempelvis
stridssättet avvärjningsstrid och uppgiften att avvärja vanlig. Och hur många
gånger har inte kustjägarförband givits
uppgift att anfalla, som ju är ett sätt att
föra striden och inte någon stridsuppgift!
Det kommer inte att bli enklare i
framtiden, då amfibieförbanden kommer att tillföras krigsorganisationen . Vi
skall då också kunna genomföra fördröjningsstrid i skärgård.
Mot bakgrund av det nya tvådimensionella hotet , ny syn på ledning av förband , nya tillkommande förbandstyper,
ökad samverkan med armestridskrafter
samt naturligtvis förhållandet att enheter ur armen i stor utsträckning ingår i
Ka-förbanden finns mycket som talar
för, att vi bör ta till oss det bästa av ar-
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mens synsätt avseende sammanhanget
stridsuppgift ~ stridssätt och uppgiftsformulering.
Förhållandet, att syftet med en stridsuppgift om möjligt bör vara uttryckt på
samma sätt inom hela försvarsmakten ,
talar också för detta.
stridsuppgiften måste vara kopplad
till ett bestämt syfte. Dels för att chef
som ställer uppgiften härigenom entydigt skall kunna tala om vad han vill ha
gjort, dels för att mottagande chef skall
veta vad som förväntas av honom. Dessutom måste uppgiften vara ställd så att
underställd chef har möjlighet att lösa
den . Detta är grundläggande .
Andra faktorer att överväga är
o avvärjnings- och fördröjningsstrid för
Ka-förband (framförallt i skärgårdsterräng) påminner i mångt och mycket om armens sätt att genomföra
striden. Varför då inte använda sig av
samma terminologi ~ oberoende av
vilket medium fienden tränger fram
inom/på?
o uppgifter som är överflödiga (dvs andra uppgifter talar bättre om syftet
med striden) bör rensas bort ~ även
om de är gamla och invanda .
En värdering av ovanstående ingångsvärden ger bl a vid handen att Ka-förbanden kan och bör ha samma stridssätt
som armeförbanden.
stridssätten (metoder för att lösa
stridsuppgiften) blir då för Ka-förbanden
o avvärjningsstrid
o fördröjningsstrid
o anfall
o försvar
Avvärjningsstrid är ett komplext integrerat stridssätt som kräver "sammansatta" förband . Fienden skall hindras att tränga fram genom ett visst områ-

de såväl på (som under) vattnet , på marken och i luften. Avvärjningsuppgiften
blir en "totaluppgift". Avvärjningsuppgift kan därför bara ges till högre förband och bataljon. Dessa förband är de
enda som har förmåga att lösa den
komplexa uppgiften.
Fördröjningsstrid däremot ~ dvs att
vinna tid och/eller tilltvinga fienden förluster ~ skall även lägre förband kunna
genomföra. Fördröjningsstrid ingår som
en del av avvärjninggstriden.
stridssätten kan kombineras på olika
sätt. Avvärjningsstrid genomförs som
fördröjningsstrid, anfall och försvar.
Fördröjningsstrid genom anfall och försvar.
Av bild 4 framgår sambandet mellan
stridsuppgiften och sätt att föra striden.
Samtliga uppgifter som avser sjömålsstrid och insats med markstridsförband
framgår av bilden. stridsuppgifterna
knyts till stridssätten. Uppgiften att
exempelvis avvärja innebär att striden
skall genomföras som avvärjningsstrid.
Chef som får avvärjningsuppgift genomför sin avvärjningsstrid som fördröjningsstrid, anfall och försvar. De stridsuppgifter ~ syftet med striden ~ han i sin tur
ger sina underställda chefer beror på läge, förbandssammansättning och det
sätt han avser att föra striden. Rent principiellt kan en bataljonschef utnyttja
samtliga stridsuppgifter i bild 4 ~ förutom en. Avvärjningsuppgiften. Den
kan bara lösas av bataljon och högre förband.
Tidigare har påvisats den nuvarande
knytningen mellan stridsuppgift och vapensystem. Till viss del finns bindningar
kvar. Det är ju ändå vapensystemets kapacitet som avgör syftet med en insats
mot fienden!
Innan jag närmare går in på de uppgif-

ter som lämpligen kan ställas till olika
Ka-förband kan två exempel på avvärjningsstrid vara av intresse.
I utkastet till det nya taktiska reglementet för kustartilleriet (TR:KA) finns
några gamla, beprövade och grundläggande moment som beskriver grunderna
för Ka-förbandens taktiska utnyttjande
o Ka-förbandens förstahandsuppgift är
att avvärja fiendens framträngande
mot och genom skärgård .
o Om fiendens anfallskraft inte kan brytas i havsbandet skall hans fortsatta
framträngande genom skärgården fördröjas och därefter avvärjas innan han
når hamnar och urlastningsområden
på fastlandet.
o strävan är att utkämpa striden i havsbandet i samverkan med .... .
AR 2 terminologin vid avvärjningsstrid översatt till Ka-förhållanden och
andemeningen i momenten ovan visas i
bild l och 2.
I första fallet (bild l) genomför den
fasta spärrbataljonen sin avvärjningsstrid
i havsbandet. Fördröjningsområdet är
området från artilleriporte fram till avvärjningsområdet.
Eventuell fördröjningsstrid på "insidan" av spärrbataljonens avvärjningsområde genomförs av tillkommande
amfibieförband.
I fall två (bild 2) genomför amfibiebataljonen fördröjningsstrid utefter HUVUDLEDEN fram till avvärjningsområdet vid D NÄS ~C ÖN, där fienden
slutligt skall hejdas.
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stridsuppgifter och uppgiftsformulering
fÖI!ORi:JNINC,~ •
OMRÅDE

Bild J. Sprbat XY utgångsgrupperad för avvärjningsstrid (all avvärja framträng ande mot Z
STAD).

Många av de nuvarande sjömålsuppgifterna är mycket snarlika. skillnaderna
mellan de olika uppgifternas syften framförallt formuleringar då det gäller
att begränsa fiendens verksamhet eller
att tillfoga honom förluster i ett eller annat avseende - förefaller stundtals akademiska.
Om man nu godtar avvärjnings- och
fördröjningsstrid som de två huvudstridssätten , bör det också i möjligaste
mån finnas samstämmighet mellan de
stridsuppgifter som armen då använder
och de marina uppgiftsformuleringarna
vid avvärjnings- och fördröjningsstrid.
Naturligtvis måste uppgifterna först
anpassas till marina förhållanden . I så
fall borde uppgiften försvåra utgå. Dels
för att den endast återfinns i marinens
terminologi, dels för att den är intetsägande (tillfoga fienden förluster, så att
han tvingas begränsa sin verksamhet).
Det finns andra uppgifter som bättre kan
beskriva syftet med striden .
Samma förhållande gäller för den gamla sjömålsuppgiften till minförband hindra. Den är lämplig i markstridssammanhang men knappas som sjömålsuppgift. Hur effektiva minspärrtroppar
vi än får är uppgiftens syfte övermaga.
Syftet med en hindrauppgift är ju att
tvinga fienden att avbryta sin verksamhet. En minspärrtropp klarar att hejda
ett antal sjömåL Vi mås te vara nöjda
med detta!
Orderuttryck vid sjömålsstrid skulle
alltså kunna få en utformning och omfattning enligt nedan:

o Avvärja,
Bild 2. J2.amfibiebat grupperad för avvärjningsstrid (att avvärja framträngande genom HUVUDLEDEN).

134

avser att bryta fi anfallskraft eller hindra
honom att 1st, Il , tränga

fram genom visst område :
ges till :
högre förband och bat*)
o Fördröja,
avser att vinna tid och
tillfoga fi förluster när
han tränger fram mot
och genom/längs viss led
(stråk, väg , område);
ges till:
högre och lägre förband.
o Bekämpa, avser att begränsa fiendens stridsförmåga, så
långt det är möjligt beroende på de lokala förutsättningarna;
ges till:
högre och lägre förband.
o Störa,
avser att försvåra fi
verksamhet i visst avseende eller inom visst
område;
ges till :
högre och lägre förband.
o Skydda,
avser att förhindra att fi
ingriper mot viss verksamhet;
ges till :
högre och lägre förband.
Som synes finns inte orderuttrycken
försvåra och hindra kvar!
När det gäller orderuttryck vid luftmålsstrid bör AR 2 uttryck och innebörd
direkt utnyttjas . Samma förhållande gäller för orderuttryck vid markstrid.
För att slutligen övergå från teori till
praktik så skulle framtidens stridsuppgifter till Ka-förband kunna formuleras på
följande sätt.
Spärrbat (se bild l)
framträngande genom
- avvärjer
inloppen
(farlederna)
till Z stad ,
- försvarar
avvärjningsområdet
(geografisk benämning) ,
- bekämpar fi stridskrafter mellan A
ÖN och B ÖN ,
*) kan även ges till fast spärrkompani
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-

skyddar

våra stridskrafters verksamhet , våra mineringar, vårt fiske,

-

beredd
Större skillnader i förhållande till nuvarande uppgifter :
o Avvärjningsuppgiften begränsas till
visst geografiskt område,
o avvärjningsområdet försvaras,
o försvårauppgift byts mot bekämpauppgift ,
o tidigare uppgift att stödja våra sjöstridskrafter inlemmas i uppgiften att
skydda våra stridskrafters verksamhet.
Amfibiebat (se bild 2)
avvärjer
framträngande A ÖN D NÄS-CÖN -B ÖN,
försvarar
-

övervakar

området D N ÄS - C
ÖN,
skärgårdsområdet ost O
ÖN (geografisk be-

nämning) ,
-

beredd

Ka-bat (se bild 3)
- avvärjer
framträngande mellan C
ÖN - D ÖN och fastlandet,
-

bekämpar
skyddar

-

fi stridskrafter mellan A
ÖN - E ÖN,
våra stridskrafters verksamhet, våra mineringar , vårt fiske,

beredd
Större skillnader i förhållande till nuvarande uppgifter:
o Ka-bataljonen får avvärjningsuppgift.
Avvärjningsområdets inre gräns går i
strandkanten. Försvårauppgiften utgår.
o Bekämpauppgift tillkommer.
o Tidigare uppgift att stödja våra sjöstridskrafter inlemmas i uppgiften att

skydda våra stridskrafters verksamhet.
B att (art/r b fast eller rörligt) kan beroende på syfte och/eller geografiska förutsättningar få uppgiften:
- bekämpar fi framträngande mellan/genom ...... .
alternativt ,
- stör
fi framträngande mellan/genom ...... .
Minspärrtropp
- bekämpar fi sjöstridskrafter som
framtränger genom inloppet. .... .
Större skillnader i förhållande till nuvarande uppgifter för art, rb, minförband:

o Huvuduppgifterna för artilleri- och
robotbatterier blir att bekämpa alternativt att störa fi framträngande. Försvårauppgiften utgår.
o Minspärrtroppar får uppgiften att bekämpa . Hindrauppgiften utgår.
Markstridsförband kan beroende på
syfte, förbandssammansättning och/eller
geografiska förutsättningar få uppgiften:
Slå
Ta terräng
Öppna led
Avskära
Bekämpa
Försvara
Binda
Hindra
De sjömåls- och markstridsuppgifter
som beskrivits ovan återfinns i bild 4.
sätt att föra

stridsuppgift

Sätt att föra
striden

striden

o

SLA

o

TA TERRÄNG

o

ÖPPNA LED

o

AVSKÄRA

o

BEKÄMPA

o

FÖRSVARA

o

BINDA/HINDRA

FÖRSVARA

FÖRDRÖJNINGSSTIUD

c._::.__:F;..oÖ:..:.R=D.:.:R""ÖJ::.:A_,___

___jl

j

~o~A~VV~Ä~·R~J~A----~~~

Ll

l

Avvärjningsstrid

o

SKYDDA

o

STÖRA

o

BEKÄMPA

l

AVVÄRJNING55TRIO

Fördröjningsstrid, anfall, försvar

Fördröjningsstrid - - - • Anfall, försvar

Bild 3. Ka-bat
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Bild 4. Sambandet mellan stridsuppgifter och stridssätt
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slutsatser
I denna uppsats har redovisats ett delvis
nytt synsätt att formulera stridsuppgifter. Ett synsätt som har sin grund i att
det bör finnas ett samband mellan stridsuppgifter och stridssätt och att en stridsuppgifts syfte om möjligt skall vara samma inom hela försvarsmakten .
Det kan tyckas att ändrad uppgiftsformulering kan vara en semantisk spetsfundighet, ett onödigt ändrande av gamla , invanda begrepp.

I detta fall tror jag inte det . Dagens
stridsuppgifter till Ka-förband vilar på
lös grund. Något bör göras för att ensa
begrepp och för att få ett fast samband
mellan stridsuppgifter och stridssätt
Jag har beskrivit en metod, som bör
kunna ge Ka-förbanden bättre möjligheter att snabbt och effektivt lösa sina uppgifter i samverkan med övriga förband i
försvarsmakten. Detta gäller såväl i fred
som i krig .

För oss finns
inga probl em
- bara lösni ngar!
~

~
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UTRUSTNING

TEL: 031-500 290
TELEX 27578

Om nyttan av offentlig expertkritik
högtidsNågra dagar före det att Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande vid
hade jag
2000"
n
marinpla
60
lan
"Marinp
et
anförand
höll
året
förra
rädet
sammant
fråga . Intill Svenska Dagbladet insänt ett inlägg, som behandlade delvis samma
" Brännen
i
Barke,
Stig
18,
P
för
chefen
att
på
lägget infördes inte, kanske beroende
nämn-artikel
D.
Sv.
annan
en
i
de
rörande
ter
synpunk
vissa
upp
tagit
punkts" -artikel
kan
Det
mina.
med
tämde
da tolv kritiska marinofficerarna , vilka i huvudsa k överenss
fölsom
lyder
som
inlägg,
mitt
av
del
taga
kanske kan vara av intresse att efterhand
som lyder som följer .
" Under 1960-talets början , då den s k
Marinpla n 60 började tillämpas , medverkade undertec knad i utformningen av
den program förklarin g som regelmässigt
inledde dåvarand e Kungl Marinförvaltningens anslagsframställningar och i vilken marinchefens syn på den framtida
utvecklingen av marinen s materiel angavs. Jag har ett livligt minne av att de
interna diskussionerna i stor utsträckni ng gällde den försvagning som ubåtsbekämpn ingen skulle bli utsatt för genom hänsyn till de övriga satsningar ,
som var nödvänd iga för ti llskapan det av
den s k lätta flotta n, som då var aktuell.
Marinen s kostnads ram ströps dessutom
avsevärt unde r denna tid i en lighet med
de då gällande försvarsdok trinerna.
Även om helikopt rar för ubåtsjak t skulle
tillföras kunde dessa inte helt täcka de
brister som kunde fö rutsättas uppstå geno m avtrappningen av bestånde t av jagare/fregat ter , byggda under och närmast
efter andra världskr iget.
Farhågo rna - som givetvis kom till regeringen s kännedo m i anslagsfr amställning och på annat sätt - inverkad e inte
nämnvär t på anslagstilldelningen . Ubåtsjakten va r inte " inne". D et är väl heller
ingen hemlighet att politiker när det gäl-

ler försvaret ofta skjuter problem en på
framtiden och hoppas på att de avslöjanden av brister, som obönhör ligen blir
följden av ett krig, aldrig skall inträffa , i
varje fall inte så länge de själva är politiskt aktiva .
På samma sätt strävar de opolitisk a
departem entstjäns temänne n efter att lösa främst de svåra aktuella avvägningsproblem en mellan olika behov inom
statsbud geten. Härigen om kommer den
viktigaste sakfrågan - svenska folkets
rättmätig a krav på att kunna försvara
sitt territoriu m , sin frihet och sitt statsskick - att eftersätt as. Befolkningen , till
väsentlig del i riksdagens gestalt , ges inte
stora möjlighe ter att ta ställning till de
sakliga skälen för avvägnin garna inom
fö rsvarsramen eller inom statsbudgeten.
Hur skall då en ändring kunna ske av
detta sakernas tillstånd? De tolv marinofficerar na bryter med sitt framträd ande
mot en gammal militär tradition att inte
kritisera statsmakterna och förorsa kar
därmed rabalder såväl i stats- som militärledning . Det är kanske inte så underligt att - bortsett från ubåtsfrågo rnas aktualitet - aktionen ske r inom marine n,
som av tradition har en mind re likriktning av den offficiell a synen än vad man

141

har främst inom armen, där "disciplinen" är bättre.
Bristen på sakupplysning i försvarsfrågorna kan emellertid inte enbart skyllas på statsmakterna. En kollega till mig
påpekade en gång det faktum att officerare i allmänhet försöker att vara
"Bror Duktig" och att alltid lösa sina
uppgifter oavsett hur dåliga oddsen är.
Detta ligger ju också i den militära utbildningens natur. Omsatt i agerandet
mot statsmakterna är inställningen felaktig . De politiska instanserna konstaterar nöjt att hälsan tiger still.
Under senare år har emellertid den
militära inställningen i dessa frågor "moderniserats" , t ex när det gäller ÖB:s
ofta uttalade farhågor att försvarsresursernas storlek inte avstäms mot det av
riksdagen uttalade målet , att hela vårt
territorium skall kunna försvaras.
Marinchefen hänvisade i sin artikel i
Sv .D. 1985-11-08 till det faktum att det
tar lång tid , 10--15 år , innan ett nytt vapensystem slår igenom med full kraft.
Tidigare nedgång i materielresurser och
" know how" tar därför lång tid att reparera. Den satsning på ubåtsjakt som
gjorts under senare år kommer inte att
nå full effekt förrän om mågra år. Det är
inte ens säkert att en tidigare satsning på
ubåtsbekämpning nämnvärt hade bidragit till att höja standarden på ubåtsjakten under fredstid - som kräver speciella resurser - eftersom denna inte
fanns i föreställningsvärlden tidigare . I
mitt obsoleta exemplar av den s k IKFN
(instruktion för hävdande av rikets oberoende under fredstillstånd och neutralitet) ~vfärdas ubåtsfrågan på ett par rader , innebärande avvisning av främmande ubåt på villovägar , om behövligt
med vapenmakt.
Under beredningen av politiska beslut
ges i allmänhet viss tid för debatt i mass-
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medier och politiska fora. Inte sällan
uppstår s k folkstormar mot impopulära
förslag . Försvarsfrågornas sekretess och
komplexa natur medför att viktiga fördelningsfrågor sällan blir en angelägenhet för hela folket. Protesterna måste
därför med nödvändighet komma från
yrkesmännen. Man får härvid ta risken
att mötas av vulgärargumentet att tala i
egen sak. (Vilken förresten? Högre lön
får man inte av en ökad försvarssatsning!) Endast i fall av kränkningar av
den typ som U 137 representerar uppstår
folkstorm. Sådana händelser är gudskelov ännu sällsynta och kan därför inte
läggas till grund för en allsidig försvarsplanering. (Vilka övriga brister har vi f ö
i vårt försvar som inte avslöjats lika
hårdhänt som ubåtsjakten?) . Från denna
synpunkt är aktioner som den som genomförts av de tolv marinofficerarna
positiva och värda ett bättre öde än att
mötas av nedsättande omdömen av landets statsminister.
Politiker bör besinna att vårt försvars
omfattning - till skillnad från den övervägande delen av statlig verksamhet inte bestäms av oss själva utan av vår
omvärld."
Någon tid efter "protestdebatten "
publicerades ävenledes i Sv . D . en artikel
där några läkare vid södersjukhuset i
Stockholm kritiserade den budgetteknik, som tillämpades för detta sjukhus och som medförde i hög grad bristande resurser. Eftersom jag själv är
hänvisad till Södersjukhuset var det av
stort intresse för mig som lekman att taga del av expertsynpunkter. Motsvarande borde gälla för försvarssintresserade
lekmän när det gäller försvaret.
I det senare fallet höjdes emellertid
inga varnande pekfingrar vare sig från
landsting eller regering .
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SLIPTAG NING (max 800ton)

Marindieslar med
mercedes-kvalitet
De fyra kommande kus tkorvet te rna
Göteborg, Gävle, Kalmar och Sundsvall
kommer all förses med huvudmotorer
frän MTU . 3 st 16-cylindriga
dieselmotorer (MTU 16V396TB93)
ombord i varje fartyg lämnar tillsammans
upp till 7 .860 kw (l 0.440 hk).
Effektkoncentrationen blir smält
fan lastiska l ,5 kg/hk!
MTU är ett företag i Daiml er-Bcnzgruppen.
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