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Ks § 192 

Utredning av linjeflyg på Västerviks flygplats- 
redovisning av uppdrag 
Dnr 2014/260-533 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-12, § 300 att kommunstyrelsens 
förvaltning får i uppdrag att undersöka förutsättningar och kostnader för 
linjeflyg på Västerviks flygplats och att återkomma till kommunstyrelsen 
med redovisning samt kostnadsförslag under hösten 2016. 

Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 11 maj 2017 att en 
utredning har tagits fram av upphandlad konsult (bilaga).  
Utredningen har karaktären av en förstudie och fokuserar på en miniminivå 
av åtgärder för att möjliggöra linjetrafik. Utredningen ger inte svar på alla 
frågor utan pekar i vissa delar på behov av fortsatt utredande innan säkerhet 
inför ev. slutgiltigt beslut kan skapas. Utredningen beskriver vidare åtgärder 
och aktiviteter inom ramen för den förlängning av rullbanan till 1199 meter 
som nu pågår. En översiktlig bedömning av de investeringar och övriga 
initiala kostnader som uppstår redovisas. Någon bedömning av årliga 
driftkostnader finns inte med i utredningen men kommunstyrelsens 
förvaltning redovisar en uppskattning av årliga driftkostnader. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna lämnad information och att uppdraget enligt 
kommunstyrelsens beslut från 2016-09-12, § 300 därmed är utfört. 

Yrkanden 
Ordföranden med instämmande av Gunnar Jansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 

Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Jon Sjölander (M) yrkar 
som tillägg att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att under 
hösten 2017 redovisa hur ett linjetrafikupplägg kan se ut och 
konsekvenserna av det. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har bifallit eget m.fl. yrkande, d.v.s. 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna lämnad information och att uppdraget enligt 
kommunstyrelsens beslut från 2016-09-12, § 300 därmed är utfört. 

Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 maj 2017 med bilaga 
Expedieras till: Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad 
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