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Hemställan om möte samt uppskjutet beslut 

Bakgrund 

Den 10:e mars 2020 kommunicerades ut att man avser avveckla Västerås Flygplats AB.  

Sedan dess har frågan fått alltmer uppmärksamhet och många frågor har väckts. Parallellt med den 
politiska processen har ett folkinitiativ startats och drivits med syfte att uppfylla kraven enligt 
Kommunallagen avseende folkomröstning.  

Frågan har väckt ett mycket stort intresse hos allmänheten och de medborgare som har varit ute och 
samlat namn uppger att mellan 70-80 procent av de tillfrågade har valt att underteckna initiativet.  

Nuvarande läge 

Vi önskar nu låta meddela att vi uppnått väl över de cirka 12000 namn som enligt Kommunallagen 
2017:725, 8 Kap, 2 § krävs. Namnen är kvalitetssäkrade i den mening att vi endast räknat in 
fullständigt ifyllda uppgifter samt personer boende i Västerås kommun.  

Takten namnen kommer in i har i genomsnitt varit 335 namn/dag de senaste 14 dagarna. Vår avsikt 
är att fortsätta namninsamlingen i ytterligare två(2) veckor för att säkerställa en fullgod marginal för 
den statistiska sannolikheten att en del dubbletter förekommer.  

Med tanke på antalet namn i nuläget, rådande och stabil insamlingstakt samt det faktum att en två 
tredjedelars majoritet i fullmäktige som motsäger sig en folkomröstning inte existerar, kan vi med 
säkerhet säga att kraven på en sådan kommer att uppfyllas.  

Att ett folkinitiativ leder till en folkomröstning har aldrig tidigare skett i stadens historia.  
Det gläder oss att kommunstyrelsens ordförande, Anders Teljebäck(S) tydligt har deklarerat att man 
kommer att respektera en folkomröstning.  

När dagordningen sattes för kommunfullmäktigemötet var det inte allmänt känt att antalet namn 
skulle uppnås. Nu är läget ett annat och att då fortsätta driva frågan om nedläggning skulle dels 
kunna ge Flygplatsbolaget en oåterkallelig skada vilket renderar en folkomröstning närmast 
meningslös, men samtidigt och framförallt på ett allvarligt sätt skada förtroendet för just det 
demokratiska verktyg och rättighet som ett folkinitiativ utgör.  

Hemställan 

Med bakgrund av ovanstående redogörelse önskar vi härmed begära ett snabbt påkallat möte med 
nämnda adressater, dvs ordförande i kommunstyrelse och kommunfullmäktige Anders Teljebäck 
samt Lars Kallsäby samt ev. övriga nödvändiga deltagare.  

Under mötet önskar vi framföra vår önskan om att ärendet stryks, alternativt bordläggs från 
dagordningen i väntan på att frågan om folkinitiativet ska avgöras.  

Väl medvetna om den korta tidsramen hoppas vi att ni kan tillmötesgå våra önskemål.  

 

Väl mött! 

Marcus Pihlflykt och Ulf Gelberg 
Kampanjledare och initiativtagare till Folkinitiativet för Flygplatsens Framtid 


