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Skrivelse från Socialdemokraterna i Småland Airport ABs ägarorganisationer 

Flygplatsen i framtiden 

Covid-19-pandemin har inneburit stora svårigheter för flygbranschen och 

Småland Airport är inget undantag. Under 2020 minskade resandet på vår 

flygplats drastiskt och i slutet av året fick ägarna skjuta till 20 miljoner kronor 

för att rädda verksamheten.  

 

Småland Airport AB ägs idag till 55 % av Region Kronoberg, 42 % av Växjö 

kommun och 3 % av Alvesta kommun. På regionens hemsida kan man läsa att 

”Ägarnas mål är att tillhandahålla en god flyginfrastruktur i regionen till en 

låg kostnad och därigenom bidra till regional utveckling och tillväxt. Bolaget 

ska medverka till att utveckla regionens attraktivitet för boende, näringsliv 

och studier.” 

 

Pandemin kommer att ha stor påverkan på samhället lång tid framöver. Ingen 

vet när eller om det affärsmässiga och privata resandet någonsin kommer upp i 

de nivåer som nåddes innan pandemin. Exempelvis har många företag och 

organisationer ställt om till och blivit vana vid digitala sammanträden. 

Samtidigt har pandemin verkligen tydligt visat på hur viktigt det kan vara ur 

kris- och sjukvårdssynpunkt att ha möjlighet till flygtransporter till och från en 

region. 

 

Med bakgrund av de förändrade förutsättningar som Covid-19-pandemin 

inneburit och kan innebära framöver samt att det oaktat pandemi var dags att 

se över ägardirektiven föreslår Socialdemokraterna i samtliga 

ägarorganisationer att en extern utredning tillsätts. 

  

Utredningen ska se över:  
▪ Hur flygplatsens ägarskap och ägardirektiv kan se ut framöver 

▪ Vilken roll flygplatsen kan spela i den regionala utvecklingen och 

tillväxten i framtiden 

▪ Om och hur flygplatsen (på nytt) kan bli självfinansierad 

▪ Hur samhällsviktiga funktioner såsom sjuktransporter och krisberedskap 

ska lösas om flygplatsen av någon anledning inte går att bruka 
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