Utlåtande Rotel I (Dnr 2017/000626)

Utbyggnad av Arlanda flygplats
Motion (2017:25) av Karin Ernlund m.fl. (alla C)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Karin Ernlund m.fl. (alla C) anför i en motion till kommunfullmäktige att
utvecklingen av Arlanda flygplats är viktig för Stockholmsregionen och
staden. Staden ska därför försöka påverka regeringen i frågan att påbörja
utbyggnaden av Arlanda flygplats så snart som möjligt. Karin Ernlund m.fl.
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad initierar en
förhandling med regeringen och berörda kommuner för att bygga ut Arlanda
flygplats med en fjärde, och på sikt, en femte rullbana.

Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att stadens hållning kvarstår enligt svar på
remiss ”Mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och
bostäder i Stockholmsområdet” (dnr 110-851/2016) och arbetar aktivt vidare
med frågan. Huvudansvaret ligger dock fortsättningsvis på staten.
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Mina synpunkter
Jag delar motionärens uppfattning om att Arlanda flygplats behöver utvecklas i
syfte att stärka Stockholms tillgänglighet och att det är angeläget att arbetet
skyndsamt sätts igång. Detta har bland annat påpekats i samband med stadens
svar på remissen ”Mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av
flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet” (dnr 110-851/2016). Det är
också angeläget utifrån framtida nedläggning av Bromma flygplats senast år
2038.
Utöver detta har regeringen inrättat ett Arlandaråd vars syfte är att bidra till
arbetet med att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats, där bland annat flera
statsråd, näringsliv och jag i egenskap av finansborgarråd finns representerade.
I Arlandarådet driver staden aktivt linjen att flygplatsen ska utvecklas i syfte
att klara framtidens kapacitetsbehov.
Bilaga
Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Joakim Larsson och Cecilia Brinck
(båda M) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2017:31) om utbyggnad av Arlanda flygplats av Karin Ernlund m.fl.
(alla C) bifalls.
2. Därutöver anförs följande.
Osäkerheten kring Stockholms framtida flygkapacitet behöver skingras. Stockholm är
en storstad i Europas utkant som är helt och hållet beroende av goda flygförbindelser
med omvärlden för att kunna konkurrera på en global marknad. Därutöver kan vi inte
underskatta Arlandas betydelse för utvecklingskraften i större delen av Sverige. Vi
välkomnar att regeringen inrättat ett Arlandaråd med syftet att bidra till att utveckla
Arlanda flygplats. Att Stockholms stad finns representerat i rådet är naturligtvis bra
men ingen garant för att regeringen ska skruva upp tempot och fatta nödvändigt beslut
om utbyggnad av Arlanda flygplats. För hela landets tillgänglighet och för företagens
möjlighet att växa måste regeringen våga sätta upp Arlanda högre upp på
dagordningen.
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 30 maj 2018
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia
Brinck, Dennis Wedin och Johanna Sjö (alla M) och Lotta Edholm (L) med
hänvisning till Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med
hänvisning till Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Karin Ernlund m.fl. (alla C) anför i en motion till kommunfullmäktige att
utvecklingen av Arlanda flygplats är viktig för Stockholmsregionen och
staden. Staden ska därför försöka påverka regeringen i frågan att påbörja
utbyggnaden av Arlanda flygplats så snart som möjligt.
Karin Ernlund m.fl. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
Stockholms stad initierar en förhandling med regeringen och berörda
kommuner för att bygga ut Arlanda flygplats med en fjärde, och på sikt, en
femte rullbana.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret delar motionärernas syn att Arlanda flygplats är viktig för
regionens utveckling framöver.
Regeringen utsåg den 18 december 2014 Anders Sundström till statlig
samordnare rörande flygplatser och bostäder i Stockholms-regionen. Uppdraget
bestod i att pröva förutsättningarna att utveckla flygkapacitet och öka möjligheterna
till bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen. Fokus låg på Arlandas utveckling.
Staden genom stadsledningskontoret deltog i den statliga utredningen och
svarade på den efterkommande remissen ”Mer flyg och bostäder - den statlige
samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet” (dnr 110851/2016 ).
Staden konstaterade i remissvaret att det material som staden bidragit med till
utredningen delvis legat till grund för de slutsatser som Sundström kommit fram till
i rapporten. Staden delade även utredningens slutsats att flygkapaciteten bör stärkas
genom en ut- och ombyggnad av Arlanda flygplats och att Bromma flygplats bör
läggas ned då detta är möjligt utifrån kapacitet och andra omständigheter samt att
det är angeläget att planering av den fjärde rullbanan på Arlanda startar under 2016
och att inblandade aktörer även i övrigt ges långsiktiga förutsättningar att lyckas.
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Stadsledningskontoret anser att stadens hållning i frågan kring Arlandas
utveckling kvarstår enligt tidigare remissvar och arbetar aktivt vidare med frågan.
Huvudansvaret ligger dock fortsättnings-vis på staten.
Motion (2017:25) av Karin Ernlund m.fl. (C) om ”Utbyggnad av Arlanda
flygplats” anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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