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Interpellation till  
kommunalrådet Mats Green 

 

Om det hemliga avtalet mellan Jönköping Airport och 

Ryanair 
 
I april öppnar Ryanair tre nya flyglinjer från Sverige till Spanien. Från Jönköping och Kalmar blir 
det två flyg i veckan till Girona och från Ängelholm två avgångar i veckan till Alicante. 
”Ryanairs koncept har förändrat besöksnäringens förutsättningar på ett radikalt sätt i Europa under 
senare år och då känns det bra att även Jönköping nu finns med på denna karta”, konstaterar Sten 
Norinder, VD på Jönköping Airport, på företagets hemsida. 
 
När Nyheterna P4 Jönköping frågar Sten Norinder vad Ryanair kräver som motprestation blir 
svaret följande: ”Vi är överens om att vi ska marknadsföra Jönköping nere i Spanien så vi får 
spanjorer som kommer hit. Marknadsföring är det som behövs, annars är det ingen idé. Vi har ett 
kommersiellt avtal med Ryanair här på flygplatsen som vi är helt nöjda med. Det är hemligt, vi kan 
inte säga mer. Ryanair vill ha hemliga avtal”. 
Att ett kommunalt bolag sluter en ”hemlig affärsuppgörelse” - med ett företag som är känt för att 
radikalt ha förändrat förutsättningarna för passagerarflyg och besöksnäring i Europa – tillhör inte 
vanligheterna.  
 
Detta föranleder några frågor: 
 
Tillhör det vanligheterna att fortsätta med hemlighetsmakeriet efter det att ett avtal slutits?  
 
Anser du att förfarandet är förenligt med offentlighetsprincipen och våra grundläggande principer 
om öppenhet och transparens vår kommun? 
 
Hur kan ett kommunalt bolag som går 20 miljoner back skriva ett avtal som innehåller förpliktelser 
som medför betydande ekonomiska kostnader? 
 
Finns det någon kalkylerad kostnad förknippad med förbindelsen att marknadsföra Jönköping i 
Spanien? 
 
Hur ska denna marknadsföring gå till? 
 
Är det Jönköping Airport eller någon annan kommunal verksamhet som ska ansvara och bekosta 
denna? 
 
Har Jönköping Airport i samband förhandlingarna med Ryanair tagit del av vilka villkor som ställts 
av Ryanair och vilka erfarenheterna är i andra kommuner? 
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