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§ 250 Dnr KS 2020/00570-1.4.2 

Beslut - Upphävande av beslut avseende nämndinitiativ om 
strukturerad avveckling av Västerås flygplats 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens beslut från den 29 april 2020, § 181, i ärende med dnr 
KS 2020/00570, upphävs.  

2. Ärende med dnr KS 2020/00570 avslutas.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.       

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och 
Amanda Agestav (KD)reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
enligt följande: 

"Vi kan konstatera att S, L och MP inser att deras initiativ till kommunstyrel-
sen var fel och att förslagen i enlighet med initiativet inte kan genomföras. 
Det som är intressant är att initiativet var grund för det förslag som stads-
ledningskontoret lämnade på kommande kommunstyrelse om att avveckla 
Västerås flygplats. Det finns ingen anledning att lägga ett politiskt initiativ 
om stadsledningskontoret redan är på gång med ett förslag. Ärendena hänger 
ihop och därför bör även förslaget från kommunstyrelsens sammanträde den 
13 maj upphävas. 

Just nu pågår flera initiativ för att utveckla flygplatsen. Vi kan se att flera 
kontakter har tagits från näringslivet för att Västerås flygplats ska kunna 
fortsätta att vara en del av Västerås stads infrastruktur. Dessutom har inte de 
kontakter som beslutats av kommunstyrelsen, att inom ramen för pågående 
utredning om flygplatsen ta kontakt med Region Västmanland om delägar-
skap/delfinansiering av Västerås flygplats blivit verklighet. Detta var ett 
initiativ från Moderaterna och Kristdemokraterna. Kommunstyrelsen fattade 
beslut om ingen ytterligare åtgärd eftersom det ska genomföras inom ramen 
för pågående utredning." 

Vicki Skure Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag enligt följande: 

"Vi anser att uppdragen som lagts till kommunfullmäktige och kommun-
styrelsen inte har följt den modell av beredning av beslutsärenden som är 
normal praxis. Förutsättningarna att klara av kraven i föreslagna ägardirektiv 
är inte undersökta.  

Vi ser risker med att bolagen inte kommer kunna hålla den tidsram som är 
satt till  

31 december 2022 och det saknas en tydlig konsekvensbeskrivning av vilka 
effekter en nedläggning får för berörda bolag, verksamheter och för Västerås 
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och regionens näringsliv och beredskap för sjuktransporter och vid kriser av 
olika slag.  

Centerpartiet ser Västerås flygplats som en viktig del i regionens infrastruk-
tur vilken bidrar till vår regionala utveckling, främjar vårt näringsliv och har 
en nyckelroll i regionens beredskap vid tider av kris eller krig. Räddnings-
tjänsten, sjukvården, försvarsmakten och utbildningsanordnare nyttjar 
Västerås Flygplats frekvent i dagsläget. 

Vi är mitt uppe i en världsomspännande pandemi som vi ännu inte vet 
effekterna av. Men två effekter är tydliga; Coronakrisen visar hur sårbart 
samhället är för brister inom livsmedel, skyddsmaterial och andra livsnöd-
vändiga varor. Och i Coronakrisens spår har många redan förlorat sina jobb 
och fler kommer drabbas. 

Förutom att generera ca 280 arbetstillfällen i Västerås ger flygplatsen en 
samhällsekonomisk vinst som framförallt tillfaller staten och regionen. 
Därför är det naturligt att Västerås Stad, som ägare av flygplatsen, initierar 
en dialog med regionen om ett delat ansvar. I riksdagen pågår diskussioner 
om ökat stöd till regionala flygplatser och hur staten ska säkra landets 
beredskap genom att bevara dessa. 

Det finns även en miljöaspekt som vi behöver ta hänsyn till. Marken är för-
orenad efter att i över 90 år varit en plats för flygverksamhet. Tidigare fanns 
inte lika hårda miljökrav som nu och erfarenheter från sanering efter liknan-
de flygplatser visar att det bästa för miljön kan vara att lämna marken orörd. 
Centerpartiet ser en stor risk att marken inte kommer kunna nyttjas till något 
annat. 

Det finns också en ytterligare miljöaspekt. Om Västerås flygplats läggs ner 
finns den inte längre kvar som reservflygplats för plan som landar i bl a 
Stockholmsområdet. Det kommer innebära att de blir tvungna att ha mer 
reservbränsle för att klara landningar på andra flygplatser som ligger längre 
bort.    

Centerpartiet anser att Västerås Stad i första hand ska kontakta regionen och 
andra aktörer för medfinansiering eller delägarskap, vilket även ingår i hand-
lingsplanen för flygplatsen som kommunstyrelsen antog 2017. I andra hand 
behöver vi utreda vilka konsekvenser en nedläggning av Västerås Flygplats 
får för att inte fatta ett förhastat beslut som försämrar för västmanlänningar i 
framtiden. 

Då mitt yrkande föll reserverar jag mig mot beslutet." 

Emil Thessén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2020 att bifalla nämndinitiativet 
från (S), (L) och (MP) om strukturerad avveckling av Västerås flygplats. 
Nämndinitiativet omfattar följande att-satser: 
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Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en strukturerad 
avveckling av flygplatsverksamheten. 

Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att avveckla den instrumentella 
flygplatsen. 

Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att avveckla Nya Västerås flygplats 
AB.  

I tjänsteskrivelsen inför beslutet anges: ”Kostnaderna för att driva Nya 
Västerås Flygplats AB är till övervägande del kopplade till bolagets ansvar 
att upprätthålla en instrumentflygplats. Stadsledningskontoret ser inte att 
nuvarande ägardirektiv är möjliga att uppnå. Frågan kommer i nästa steg 
behandlas i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige samt Stadshus AB.”  

Kommunstyrelsens beslut har överklagats av några kommunmedlemmar. 
Klaganden har yrkat att beslutet ska inhiberas (verkställighetsförbud) samt 
att förvaltningsrätten ska upphäva kommunstyrelsens beslut.  

Västerås stad genom dess kommunstyrelse, har i sitt yttrande till domstolen 
fört fram att avsikten med det nu överklagade beslutet avseende 
avvecklingen av flygplatsverksamheten, varit att avvecklingsfrågan ska 
hanteras av kommunfullmäktige.   

Förvaltningsrätten i Uppsala meddelade den 22 maj 2020 att klagandens 
yrkande om inhibition bifalls. Domstolen anger följande skäl: ”Mot bak-
grund av vad parterna anfört och den utredning som för närvarande före-
ligger anser förvaltningsrätten att det finns tillräckliga skäl för att bestämma 
att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.” Domstolen har också 
den 22 maj 2020 förelagt kommunen att inkomma med yttrande över över-
klagandet i sak, senast den 12 juni 2020.  

Enligt regeringens proposition 2016/17:171, En ny kommunallag (s. 266), 
ska inhibition bara ske om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och om 
ett verkställighetsförbud kan förhindra att allmänt eller enskilt intresse 
skadas. Det kan t.ex. gälla när det skulle vara svårt eller omöjligt att låta en 
verkställighet av det överklagade beslutet återgå om beslutet upphävdes (RÅ 
1986 ref. 7).  

Domstolens beslut om inhibering kan således tyda på att domstolen kommer 
att upphäva kommunstyrelsens beslut.  

Mot denna bakgrund samt utifrån att avsikten med det bifallna nämnd-
initiativet har kommit att misstolkas, finns det skäl att upphäva kommun-
styrelsens beslut från den 29 april 2020, § 181, i ärende med dnr KS 
2020/0057, samt att avsluta detta ärende.  

Frågan om avveckling av flygplatsverksamhet kommer att hanteras i det 
redan pågående ärendet, KS 2020/00690. I detta ärende föreslog kommun-
styrelsen den 13 maj 2020 genom beslut, att kommunfullmäktige ska fatta ett 
antal beslut i syfte att avveckla flygplatsverksamhet som bedrivs i av staden 
ägda aktiebolag.      
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Stadsledningskontoret har lämnat följande förslag till beslut till kommun-
styrelsen: 

1. Kommunstyrelsens beslut från den 29 april 2020, § 181, i ärende med dnr 
KS 2020/00570, upphävs.  

2. Ärende med dnr KS 2020/00570 avslutas.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.       

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M) och Amanda Agestav (KD) yrkar att ett tillägg görs i 
beslutet om att ärendet från den 13 maj (KS 2020/00690) också upphävs. 

Emil Thessén (SD) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till Elisabeth 
Unells (M) och Amanda Agestavs (KD) förslag. 

Jesper Brandberg (L), Carin Lidman (S), Anna Thunell (MP) och Anna 
Maria Romlid (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag 
på Elisabeth Unells (M) och Amanda Agestavs (KD) förslag.  

Proposition 

Ordföranden finner inledningsvis att det endast finns ett förslag avseende 
beslutssats 1 i stadsledningskontorets förslag och att kommunstyrelsen 
därmed beslutar i enlighet med detta. 

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag avseende Elisabeth 
Unells (M) och Amanda Agestavs (KD) tilläggsförslag, dels bifall från 
Elisabeth Unell (M) med flera, dels avslag från Jesper Brandberg (L) med 
flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs 
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå förslaget.  

Ordföranden finner avslutningsvis att det endast finns ett förslag avseende 
beslutssats 2 och 3 i stadsledningskontorets förslag och att kommunstyrelsen 
därmed beslutar i enlighet med detta.  

              

 

 


