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Motion till kommunfullmäktige 

i Jönköpings kommun 

 

Lägg ner Jönköping Airport och flygplatsen 
 

 

Att driva flygplats har inte varit någon ekonomiskt lyckosam verksamhet för Jönköpings 

kommun. Bolaget Jönköping Airport AB har sedan starten 2010 gått med 13 – 20 miljoner 

kronor i förlust per år. 2019 blir förlusten 27 miljoner.  

 

Det finns inga tecken på att resultatet drastiskt kan förbättras innevarande år. Tvärtom. 

Passagerarantalet har gått ner med 36 procent under 2019. Till viss del kan detta förklaras av 

nedlagda flyglinjer men tendensen är likartad för samtliga kommunala och regionala flygplatser. 

Flygfrakten har minskat med 11 procent. 

 

Det minskande flygandet beror på ett ökat klimatmedvetande och på ett ökat användande av 

digitala möten. Både klimatmedvetandet och de digitala mötena kommer att fortsätta öka så 

någon ökning av antalet flygpassagerare finns inte i sikte. Det finns heller inget som talar för att 

flygfrakten skulle öka. Med andra ord – fortsatt stora förluster för Jönköping Airport. 

 

Att flygandet skulle öka igen om planen drivs av fossilfria bränslen eller el är inget att hoppas på 

inom överskådlig tid. Ingen ny flygplansflotta kan vara på plats inom de tio år vi har på oss att få 

bort all fossilbränsleanvändning. Biojetbränsle kommer att vara dyrt och finnas i begränsade 

mängder. För att hejda klimatförändringarna måste svenskarnas flygande minska, både inrikes 

och utrikes. Att hejda klimatförändringarna kräver omställning, både av vårt levnadssätt och av 

olika branscher. För flyget lär det handla om att lägga ner delar av verksamheten.   

 

En majoritet i Västerås kommun har nu insett det omöjliga i att driva en kommunal flygplats och 

beslutar att lägga ner densamma. Vi anser att Jönköpings kommun bör följa det exemplet. 

Förutom att frigöra 27 miljoner kronor till allmän kollektivtrafik eller annan välfärdsverksamhet 

kan marken bli till ett nytt, välbehövligt industriområde.    

 

Vi yrkar  

 

att flygplatsverksamheten läggs ned 

 

att en avvecklingsplan tas fram för flygplatsverksamheten och Jönköping Airport AB  

 

att en utredning görs om hur den frigjorda marken kan omvandlas till industriområde  

 

 

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp 

 

Jerry Hansson 

 


