Interpellation till regionstyrelsens ordförande Denise
Norström angående Västerås flygplats.
Västerås stads vände sig till regionen med en skrivelse om medfinansiering av Västerås
flygplats, daterad den 19 april 2021.
”Skrivelse till Region Västmanland om medfinansiering av Nya Västerås flygplats AB.
I Sverige finns idag ett trettiotal regionala flygplatser. De flesta av dessa är kommunalt ägda
och merparten av dem tampas med ekonomiska utmaningar. Nya Västerås Flygplats AB har
under en längre tid redovisat ett årligt negativt resultat på mellan 25 - 30 Mkr. Som
huvudman och ägare står Västerås stad ensam att hantera detta underskott. Genom Nya
Västerås Flygplats AB ställs flygplatsinfrastruktur till förfogande för hela regionen, varför det
finns anledning att hitta en lösning för medfinansiering med Region Västmanland.
Med denna skrivelse vill Västerås stad initiera en dialog med Region Västmanland om att ta
ett ekonomiskt ansvar för Nya Västerås Flygplats AB. För Region Västmanlands del, baserat
på egen utsaga, handlar det primärt om sjukvårdens förutsättningar och sårbarheten för
Region Västmanlands verksamhet vid händelse av krig eller kris.
Regionen har även det regionala utvecklingsansvaret där flygplatsen har betydelse. Utifrån
ovanstående önskar Västerås stad att Region Västmanland skyndsamt återkommer med sin
syn på frågan om medfinansiering för Nya Västerås Flygplats AB.”
Vi kan konstatera att regionen inte agerat särskilt skyndsamt eftersom frågan fortfarande
inte har behandlats av regionstyrelsen.
Det har funnits flera tillfällen för den styrande majoriteten att lyfta frågan i de beredande
organ som regionen håller sig med. Så här långt har beskedet varit att ärendet bereds på
tjänstemannanivå. Frågan om regionens engagemang är i allra högsta grad en strategiskt och
politisk fråga. Det finns enligt min uppfattning ingen ursäkt för att ärendet drar ut på tiden i
den utsträckning som nu sker. Detta särskilt med beaktande av att staden vill ha en
skyndsam behandling av sin skrivelse.
Med anledning av ovanstående frågas:
- Vad är orsaken till att ärendet inte behandlats skyndsamt?
- Vika besked avser regionen att lämna till staden?
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