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Interpellationssvar
Angående Västerås Flygplats
Interpellanten Tomas Högström (M), ställer två frågor angående Västerås
Flygplats:
•
•

Vad är orsaken till att ärendet inte behandlats skyndsamt?
Vilka besked avser regionen att lämna till staden?

Ett brev daterat 19 april skickades till Region Västmanland för att undersöka
möjligheten för regionen bli medfinansiär av Västerås Flygplats. Därefter har
mycket hänt i frågan underkort tid.
Den 27 april hade jag som regionstyrelsens ordförande ett möte tillsammans
med regiondirektören Anders Åhlund, Västerås stadsdirektör Helene Öhrling
och Västerås kommunstyrelseordförande Staffan Jansson (S), där vi kom
överens om att gemensamt titta på frågan. Den 10 juni träffade jag
tillsammans med Magnus Ekblad (C) återigen Västerås
kommunstyrelseordförande, stadsdirektören, samt Kenneth Juhlin ekonom
Västerås stad som höll på att genomlysa flygplatsens ekonomi och
verksamhet. Vid detta möte kom vi överens om att tillsätta en gemensam
arbetsgrupp med tjänstepersoner från staden och regionen för att gå igenom
all fakta som finns kring flygplatsen och dess verksamhet.
Framtagandet av material har pågått fram till för två veckor sedan. Samtidigt
har vi i regionledningen fört samtal oss emellan, och har gemensamt kommit
fram till att regionens perspektiv och intressen i frågan också kan ligga i linje
med den genomförda folkomröstningens resultat. Därför kunde jag och
Västerås kommunstyrelseordförande Staffan Jansson vid en pressträff den 8
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september meddela att vi har för avsikt att tillsammans hitta en lösning för
flygplatsens fortlevnad. Det är ett viktigt besked i sig. Detaljer i utformningen
av hur och vad måste vi nu arbeta vidare med.
När Förtroendekommittén, bestående av gruppledarna i regionen,
sammanträde den 14 september förde vi samtal om det kommande arbetet
och kom överens om att tillsätta en liten politisk styrgrupp med
representanter från styret och oppositionen. Styrgruppen kommer att ha en
mer operativ roll tillsammans med tjänstepersonerna som har i uppdrag att
arbeta med frågan, detta för att kunna vara effektiva. Styrgruppen ansvarar
framåt för att återkoppling sker kontinuerligt till de politiska partierna.
Med det anser jag interpellationen besvarad,
Denise Norström (S)
Regionstyrelsens ordförande
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