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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 311 

Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av be-

gärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling 

av Bromma Stockholm Airport 

Änr KS 2021/1272 

Beslut 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom kommunlednings-

kontorets yttrande. 

• Överlämna bifogad skrivelse som kommunens yttrande till Näringsde-

partementet. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Yrkande 

Anders Tell (S) yrkar följande: 

• Kristianstads kommun instämmer i allt väsentligt i Swedavias konse-

kvensanalys och har inget att erinra mot en avveckling av Bromma Flyg-

plats. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut 

mot yrkande från Anders Tell (S) och finner att kommunstyrelsens arbets-

utskott beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 

Swedavia blev på ägardialogen 2020-06-23 ombedd att återkomma med 

en konsekvensanalys utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv av ett 

eventuellt politiskt beslut att i förtid stänga Bromma Stockholm Airport 

(nedan ”Bromma”), bland annat med tanke på flygbolaget BRA:s rekon-

struktion.  

Utgångspunkten har varit Swedavias uppdrag att ”på ett affärsmässigt sätt 

bidra till att uppfylla de av regering och riksdag beslutade transportpoli-

tiska målen”. Analysen har strikt utgått från Swedavias affärsmässiga 

perspektiv och bedömningar om utvecklingen av flygmarknaden efter 

covid-19. 

En förtida stängning av flygplatsen kräver ett politiskt beslut och bör fattas 

med ett bredare samhällsperspektiv i beaktande.  

Swedavias samlade bedömning att det under rådande marknadsförutsätt-

ningar inte är affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma vidare. 

Yttrandet har beretts av kommunledningskontoret och Kristianstad Öster-

len Airport. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom kommunlednings-

kontorets yttrande. 

• Överlämna bifogad skrivelse som kommunens yttrande till Näringsde-

partementet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-12-08. 

Remissvar Bromma Stockholm Airport -  underlag för avveckling av drift 

och verksamhet. 
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Kommunledningskontoret 

 

2021-12-08 
Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling 
Tina Gunnarsson 
044-13 55 92 
tina.gunnarsson@kristianstad.se  Kommunstyrelsen arbetsutskott  

  

Remissvar Bromma Stockholm Airport -  underlag för 
avveckling av drift och verksamhet 
Änr KS 2021/1272 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen arbetsut-
skott  
• Att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom kommunlednings-

kontorets yttrande. 
 

• Att överlämna bifogad skrivelse som kommunens yttrande till Näringsde-
partementet. 

Sammanfattning 
 

Swedavia blev på ägardialogen 2020-06-23 ombedd att återkomma med en konsekvens-
analys utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv av ett eventuellt politiskt beslut att i 
förtid stänga Bromma Stockholm Airport (nedan ”Bromma”), bland annat med tanke på 
flygbolaget BRA:s rekonstruktion.  

Utgångspunkten har varit Swedavias uppdrag att ”på ett affärsmässigt sätt bidra till att 
uppfylla de av regering och riksdag beslutade transportpolitiska målen”. Analysen har 
strikt utgått från Swedavias affärsmässiga perspektiv och bedömningar om utvecklingen 
av flygmarknaden efter covid-19. 

En förtida stängning av flygplatsen kräver ett politiskt beslut och bör fattas med ett bre-
dare samhällsperspektiv i beaktande.  



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

Swedavias samlade bedömning att det under rådande marknadsförutsättningar inte är af-
färsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma vidare. 

 
Yttrandet har beretts av kommunledningskontoret och Kristianstad Österlen Airport. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-12-08 

Remissvar Bromma Stockholm Airport -  underlag för avveckling av drift och 
verksamhet 

 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn. 

 

Tina Gunnarsson     Peter Cavala 
Näringslivschef    Bitr. kommundirektör 

 

Beslut expedieras till 
Näringsdepartementet 



YTTRANDE 1 (1) 
            2021-12-08 

 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

Kommunledningskontoret 
Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling 
Tina Gunnarsson 
044-135592 
Tina.gunnarsson@kristianstad.se 

2021/1272 
 

 

Yttrande gällande Bromma Stockholm Airport -  underlag för 
avveckling av drift och verksamhet 

 

Övergripande 

Kristianstads kommun ser att Bromma flygplats är en viktig del för 
inrikesflyget och förordar inte en förtida stängning.  

Utifrån pandemin som påverkar flygtrafiken i stort, förstår kommunen  att det  
inte är affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma, dock anser vi inte 
att det kan ses som rimligt att göra en korrekt bedömning av affärsmässighet 
eller ej på Bromma mitt under rådande pandemi. 

Som konsekvensanalysen säger, kan en förtida stängning av Bromma 
uppfattas som en försämring av resmöjligheter till och från Stockholm av 
flygresenärerna. Det är viktigt att se över hur synergierna mellan Bromma och 
Arlanda kan maximeras innan stängning. 

Vid en förtida stängning av Bromma behöver infrastrukturen på Arlanda ses 
över för att säkerställa att flygtillgängligheten för vissa orter, exempelvis 
Kristianstad inte försämras. Vi känner en oro över att som mindre region 
(flygplats) bli satt åt sidan i samband med eventuella prioriteringar som kan 
behöva göras på Arlanda vid en nedläggning av Bromma. 

Samt att tillgängligheten till och från Arlanda med tåg och andra kollektiva 
färdmedel behöver förbättras. 
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