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§ 85 Dnr KS 2021/00664-5.1.1 

Beslut - Svar på motion från (M) och (KD) om Västerås framtida 
innovationssystem 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) har i en motion med 

rubriken Motion från (M) och (KD) om Västerås framtida innovationssystem 

föreslagit att tillsammans med aktörer ta fram en strategi för Västerås 

framtida innovationssystem. 

Under perioden maj - oktober 2021 gjordes en översyn av innovationsstödet 

till start-, scaleups och innovativa SME i Sörmland och Västmanland. 

Initiativet kom från Mälardalens högskola, Västerås stad, Eskilstuna 

kommun, Region Västmanland och Region Sörmland. Representanter från 

ovan organisationer utgjorde också en arbetsgrupp för uppdraget. 

Ambitionen med översynen var att utarbeta ett förslag på hur 

innovationsstödet i ännu högre utsträckning än idag ska kunna möta de 

aktuella målgruppernas behov för att realisera sin fulla potential. Förslagen 

ska kunna leda till utvecklingen av Sveriges vassaste innovationsstödsystem. 

Styrgruppen består av stadsdirektör Västerås, kommundirektör Eskilstuna, 

Regiondirektör i Region Västmanland respektive Sörmland och rektor 

Mälardalens Universitet. 

Arbetsgruppen jobbar nu med en strategi/handlingsplan för hur arbetet ska 

drivas vidare. Aktörerna i systemet kommer att vara delaktiga i arbetet. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd mot bakgrund av att detta arbete redan pågår.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Yrkanden 

Jacob Axelson (L) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett yrkande om bifall till motionen från 

Jacob Axelson (L). Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till 

förslaget och finner att de beslutar i enlighet med detta. 
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Svar på Motion från (M) och (KD) om Västerås framtida 
innovationssystem 

Förslag till beslut  
Förslag till kommunfullmäktige:  
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 
 
Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) har i en motion med 
rubriken Motion från (M) och (KD) om Västerås framtida innovationssystem 
föreslagit att tillsammans med aktörer ta fram en strategi för Västerås 
framtida innovationssystem. 
 
Under perioden maj - oktober 2021 gjordes en översyn av innovationsstödet 
till start-, scaleups och innovativa SME i Sörmland och Västmanland. 
Initiativet kom från Mälardalens högskola, Västerås stad, Eskilstuna 
kommun, Region Västmanland och Region Sörmland. Representanter från 
ovan organisationer utgjorde också en arbetsgrupp för uppdraget. 
Ambitionen med översynen var att utarbeta ett förslag på hur 
innovationsstödet i ännu högre utsträckning än idag ska kunna möta de 
aktuella målgruppernas behov för att realisera sin fulla potential. Förslagen 
ska kunna leda till utvecklingen av Sveriges vassaste innovationsstödsystem. 
Styrgruppen består av stadsdirektör Västerås, kommundirektör Eskilstuna, 
Regiondirektör i Region Västmanland respektive Sörmland och rektor 
Mälardalens Universitet. 
Arbetsgruppen jobbar nu med en strategi/handlingsplan för hur arbetet ska 
drivas vidare. Aktörerna i systemet kommer att vara delaktiga i arbetet. 
Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd mot bakgrund av att detta arbete redan pågår.  

Beslutsmotivering 
Bakgrund 
Västerås – Eskilstuna, Västmanland – Sörmland delar sedan flera år på 
stödet till innovatörer i vår region. Bland annat genom en gemensam 
högskola, samägande/samfinansiering i inkubatorn Create och i 
centrumbildningarna Robotdalen och Automation Region. Till det kommer 
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också flera gemensamma satsningar inom Östsam, t ex det gemensamma 
Scale up-projektet inom ramen för Växtzon 2. 
Mot bakgrund av detta och möjligheterna som öppnas i och med att 
Mälardalens högskola blir universitet och därmed får bilda holdingbolag ges 
nya och bättre förutsättningar att stärka innovationsstödsystemet. Med en 
gemensam målbild, en tydligare organisering, styrning och finansiering är 
målet att skapa Sveriges vassaste innovationsstödsystem som är långsiktigt 
hållbart. Aktörerna i dagens system är ofta underkritiska, starkt beroende av 
projektfinansiering och överlappar många gånger i sitt erbjudande. Dessutom 
finns samordningseffekter/vinster att göra genom 
marknadsföring/kommunikation, administrativt stöd etc. 
Under perioden maj - oktober 2021 gjordes en översyn av innovationsstödet 
till start-, scaleups och innovativa SME i Sörmland och Västmanland. 
Initiativet kom från Mälardalens högskola, Västerås stad, Eskilstuna 
kommun, Region Västmanland och Region Sörmland. Representanter från 
ovan organisationer utgjorde också en arbetsgrupp för uppdraget. 
Ambitionen med översynen var att utarbeta ett förslag på hur 
innovationsstödet i ännu högre utsträckning än idag ska kunna möta de 
aktuella målgruppernas behov för att realisera sin fulla potential. Förslagen 
ska kunna leda till utvecklingen av Sveriges vassaste innovationsstödsystem. 
Rapporten innehåller: 
- Nulägesbeskrivning av innovationsstödsystemet utifrån funktion, 
samverkan och resultat. 
- Beskrivning av näringslivets och den offentliga sektorns behov, utmaningar 
och möjligheter kopplade till innovation och kommersialisering av kunskap. 
- Omvärldsspaning kring hur andra och för Västmanland och Sörmland 
relevanta miljöer arbetar. 
- Förslag på gemensam organisering och större tydlighet av arbete med 
startup, tillväxt i företag med innovationshöjd och tillväxtpotential, 
acceleration och scaleup i Västmanland och Sörmland 
- Förslag på an förändringar/prioriteringar inom innovationsstödsystemet för 
att effektivt och transparent möjliggöra att behoven uppfylls. 
Givetvis har aktörerna intervjuats under arbetets och tagit del av rapporten. 
Den har också avrapporterats till styrgruppen som består av stadsdirektör 
Västerås, kommundirektör Eskilstuna, Regiondirektör i Region Västmanland 
respektive Sörmland och rektor Mälardalens Universitet. 
Arbetsgruppen jobbar nu med en strategi/handlingsplan för hur arbetet ska 
drivas vidare. Aktörerna i systemet kommer att vara delaktiga i arbetet. 
Då detta arbete redan pågår föranleder motionen ingen ytterligare åtgärd.  

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsen reglemente och kommunallagen.  
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Ekonomisk bedömning 
Inte aktuellt utifrån ärendets karaktär.  

Hållbar utveckling 
Inte aktuellt utifrån ärendets karaktär. 
 

Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Eva Lilja 
Verksamhetschef Näringsliv och 
marknad 



 

Motion angående Västerås framtida innovationssystem 

För Västerås framtid krävs att vi har ett väl fungerande innovationssystem. Ett innovationssystem 
som stödjer och ger förutsättningar för idéer och företag att utvecklas. Det handlar både om nya 
idéer och företag men också om etablerade företags förutsättningar att växa. 

Idag finn s många aktörer. Aktörer med kompetens inom olika delar av innovationssystemet. Det sker 
samarbete mellan aktörer. Detta samarbete behöver utvecklas och varje del av innovationssystemet 
tas tillvara. Innovationssystemet behöver också ta sikte på framtiden och utvecklas för att möta 
framtidens behov. 

Det pågår förändringar inom Västerås innovationssystem. Västerås Science park förändrar sin 
verksamhet och avvecklar stora delar. En förändring som borde ta sin utgångspunkt i framtida behov 
och hur innovationssystemet kommer att se ut i Västerås och Västmanland men också i en större 
region. Region Västmanland har tagit en strategi men Västerås stads innovationssystem måste också 
tydliggöras. 

Östra Mellansverige är ett sådant exempel på fördjupat samarbete i en större region där 
forskningsmedel och projekt finns och kan utvecklas.  

Västerås har ett utvecklat samarbete mellan olika regionala aktörer exempelvis 4M (fyra 
Mälarstäder), SBA (Stockholm Business Alliance), Robotdalen, Automation region och Electrification 
Hub. 

Det finns starka forskningscentra i Västerås företag. Region Västmanland har också ett tydligt ansvar 
för strategiskt utvecklings arbetet i Västmanland och har tagit har statliga medel för att utveckla och 
stödja innovationssystemet i regionen. ALMI är också en stark aktör med resurser att stödja företags 
utveckling. 

Strategin måste tydliggöra ansvaret för olika delar i innovationssystemet så att exempelvis företag 
och innovatörer får en tydlighet i vem som gör vad. 

Vi måste ta sikte på framtiden och ta fram en målbild och strategi för Västerås framtida 
innovationssystem. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att tillsammans med aktörer ta fram en strategi för Västerås framtida innovationssystem. 

 

Västerås 2021-04-13 

 

Elisabeth Unell (M)  Amanda Grönlund (KD) 
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