
 

 

Motion 
Utred förutsättningarna för NATO-flygbas i Linköping 

Linköping är redan etablerad som Sveriges flyghuvudstad. Vår kommun har en lång tradition av att arbeta 

nära både industrin och försvarsmakten för att skapa förutsättningar för garantera landets säkerhet och för 

en flygindustri av världsklass. Vi kan redan idag stolt konstatera att Linköping ligger i framkant för att 

utveckla framtidens flygteknologi och vi är en attraktiv partner till ett flertal aktörer inom flygbranschen. I 

vår stad finns unik kompetens och erfarenhet som borde göra vår stad relevant för flygvapenverksamhet 

även utanför den svenska försvarsmakten. Vår bedömning är att Linköping har god potential erbjuda 

ytterligare intressenter tillgång till stadens attraktiva läge och infrastruktur för flygvapenverksamhet. 

Sedan Karlshamns kommun tillåtits fatta beslut om rysk gasledning står nu klart att kommuner har stort 

handlingsutrymme att låta utomstående aktörer etablera sig på kommunal mark, även om det får 

långtgående konsekvenser för svensk säkerhetspolitik. När detta antas föranleda att ett flertal kommuner 

ser potentialen för liknande satsningar på andra håll i landet är viktigt att Linköping snabbt kommer ut på 

banan och initierar kontakt med potentiella aktörer som kan ha intresse av att få tillgång till vårt attraktiva 

läge.  

Utvecklingen i vårt närområde ger tydliga signaler om att det säkerhetspolitiska landskapet förändras i 

snabb takt. Efter rapporter om Rysslands upprustning med inriktning på offensiv krigsföring som sträcker 

sig in i vårt närområde ser vi att flertalet NATO-medlemmar nu svarar med förstärkning av förmågorna 

med inriktning på strid i närtid. Marknadspotentialen för att etablera en flygbas finns därmed redan idag 

och det är ett tillfälle som borde generera en ett stort antal arbetstillfällen, vara till gagn för näringslivet 

och även ge gott om skatteintäkter till kommunen. En NATO-flygbas kan också tänkas komma till nytta 

för kommunens invånare genom att vår mark därmed ingår i en intressesfär som har potential att skydda 

oss i händelse av att svenska försvarsmakten skulle misslyckas med att garantera landets, och därmed 

också Linköpings, säkerhet. Kristdemokraterna förordar ett svenskt NATO-medlemskap. Tyvärr noterar 

vi att regeringen avstyrt samtliga initiativ för att gå vidare med ett sådant samarbete, men det hindrar inte 

oss i Linköping att göra insatser för att skydda vår kommun i detta nya säkerhetspolitiska läge. Sedan 

Sverige undertecknat värdlandsavtal med NATO finns det ett behov av att öva för den samverkan som 

skulle bli aktuell i händelse av krig eller annan kris. Linköping bör utgöra en permanent bas för en sådan 

övningsverksamhet.  

Kristdemokraterna anser sammanfattningsvis att en etablering av NATO-flygbas i Linköping skulle kunna 

bidra positivt till kommunens ekonomiska utveckling och dessutom öka säkerheten för 

kommuninvånarna.  Därför bör kommunen skyndsamt initiera kontakter med svenska delegationen vid 

NATO för att föra en dialog med syfte att få till stånd ett samarbete i närtid.  

Kristdemokraterna i Linköping yrkar därför: 

Att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie som utreder 

möjligheterna till att etablera en NATO-flygbas i Linköping. Förstudien bör kartlägga de 

legala och marknadsmässiga förutsättningarna samt utreda vilka infrastrukturella 

förutsättningar som finns för att markexploatera i detta ändamål. 
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