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§ 62 Dnr KS 2021/02497-1.3.4 

Beslut - Köp av aktier i Create Mälardalen Business Incubator 
AB 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Västerås Stad förvärvar 25% av Create Mälardalen Business Incubator AB 
till bolagets substansvärde, 400 000 kr, från Västerås Science Park AB.  

2. Stadsdirektören får i uppdrag att fullfölja avvecklingen av Västerås 
Science Park AB senast 2022-06-30 

Ärendebeskrivning 

Beslut har fattats i bolagsstämma i Västerås Science Park AB 2021-06-23 att 
avveckla bolaget. All operativ verksamhet i bolaget har avvecklats. Västerås 
Science Parks verksamhet var riktad till små och medelstora företag med stor 
tillväxtpotential i Västmanlands län. Den aktör som tagit över den 
verksamheten och driver den vidare är Create Business Incubator Mälardalen 
AB. 

I samband med avvecklingen av Västerås Science Park föreslås att Region 
Västmanland och Västerås stad förvärvar Västmanlands del i Create från 
Västerås Science Park, med vardera 25%, till bolagets substansvärde, 
400 000 kronor vardera. 

När förvärvet av Create från Västerås Science Park har genomförts kan 
avvecklingen av Västerås Science Park fullföljas. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Västerås Stad förvärvar 25% av Create Mälardalen Business Incubator AB 
till bolagets substansvärde, 400 000 kr, från Västerås Science Park AB.  

2. Stadsdirektören får i uppdrag att fullfölja avvecklingen av Västerås 
Science Park AB senast 2022-06-30 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, stadsledningskontorets 
förslag och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.  
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Tjänsteutlåtande – Förvärv av Create Business Incubator AB i 
samband med avveckling Västerås Science Park 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 
1. Västerås Stad förvärvar 25% av Create Mälardalen Business 

Incubator AB till bolagets substansvärde, 400 000 kr, från Västerås 
Science Park AB.  

2. Stadsdirektören får i uppdrag att fullfölja avvecklingen av Västerås 
Science Park AB senast 2022-06-30 

 

Ärendebeskrivning 
Beslut har fattats i bolagsstämma i Västerås Science Park AB 2021-06-23 att 
avveckla bolaget. All operativ verksamhet i bolaget har avvecklats. Västerås 
Science Parks verksamhet var riktad till små och medelstora företag med stor 
tillväxtpotential i Västmanlands län. Den aktör som tagit över den 
verksamheten och driver den vidare är Create Business Incubator Mälardalen 
AB. 
I samband med avvecklingen av Västerås Science Park föreslås att Region 
Västmanland och Västerås stad förvärvar Västmanlands del i Create från 
Västerås Science Park, med vardera 25%, till bolagets substansvärde, 
400 000 kronor vardera. 
När förvärvet av Create från Västerås Science Park har genomförts kan 
avvecklingen av Västerås Science Park fullföljas. 

Beslutsmotivering 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 att utse Cecilia Aldén som 
ombud vid Västerås Science Park AB:s bolagsstämma att rösta för 
avveckling av aktiebolaget. Bolagsstämman genomfördes 2021-06-23, och 
beslut fattades om att genomföra avveckling av bolaget. 
Bakgrunden till beslut om avveckling var att flera aktörer över tid tillkommit 
i det regionala innovationsstödsystemet – aktörer med starka band till 
Mälardalens högskola med närhet till forskning och akademi, och med 
samarbeten med företag. Region Västmanland och Västerås stad bidrar med 
finansiering till flera av dessa aktörer. Inför att Mälardalens högskola 
övergår till att bli universitet pågår också en gemensam översyn i 
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Västmanlands- och Sörmlands län i syfte att skapa ett mer sammanhållet och 
effektivt innovationsstödsystem i båda län och de kommuner som 
verksamheten bedrivs i. Det blivande Mälardalens universitet har ett tydligt 
uppdrag kopplat till innovationskontor och får därmed en starkare roll och 
mer ansvar att agera i systemet. 
Ett omställningsarbete har genomförts under året i Västerås Science Park 
efter avvecklingsbeslutet och all operativ verksamhet i bolaget har 
avvecklats. Västerås Science Parks verksamhet var riktad till små och 
medelstora företag med stor tillväxtpotential i Västmanlands län. Den aktör 
som tagit över den verksamheten och driver den vidare är Create Business 
Incubator Mälardalen AB. Create har idag ett delat ägande mellan 
Västmanlands- och Sörmlands län enligt nedan: 
Västerås Science Park 50% 
Eskilstuna kommun 46% 
Sörmlandsfonden  4% 
I samband med avvecklingen av Västerås Science Park föreslås att Region 
Västmanland och Västerås stad förvärvar Västmanlands del i Create från 
Västerås Science Park, med vardera 25%, till bolagets substansvärde, 
400 000 kronor vardera. 
I och med att Region Västmanland och Västerås stad förvärvar aktierna i 
Create från Västerås Science Park kan avvecklingen av Västerås Science 
Park fullföljas, senast 2022-06-30. 
I nästa steg planeras en ytterligare förändring av Creates ägarbild. 
Mälardalens högskola planeras bli en av delägarna efter att man bildat 
holdingbolag i samband med ombildandet till universitet. Fler delägare kan 
tillkomma. I samband med detta nästa steg planeras ett ägardirektiv för 
Create arbetas fram. 
Det finns en gemensam ambition från Mälardalens högskola, Region 
Västmanland, Region Sörmland, Västerås stad och Eskilstuna kommun att 
Create ska ha ett nationellt framstående affärsutvecklingserbjudande. 
Genom förvärvet av Create från Västerås Science Park, där Region 
Västmanland och Västerås stad förvärvar 25% vardera, skapas 
förutsättningar för ett sammanhållet och effektivt sätt att stödja startups och 
små och medelstora företag med tillväxtpotential, inklusive scaleups, i 
Västmanland och Sörmland. 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med kommun-
styrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Finansiering från Västerås Stad av verksamheten i Create sker från den 
medfinansiering som kommunstyrelsen beslutat om på tre miljoner kronor 
per år under åren 2021 – 2023 till Västerås Science Park, varav 500 000 kr 
ska användas i samverkan med Creates verksamhet. 
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Förvärvet av aktierna i Create sker till bolagets substansvärde, 400 000 kr. 
Finansieringen av köpet kommer tas från de tre miljoner som är avsedda för 
Västerås Science Park under 2022. 
När förvärvet av Create från Västerås Science Park har genomförts finns inte 
längre några ekonomiska värden i Västerås Science Park och avvecklingen 
av verksamheten kan därmed fullföljas. 

Hållbar utveckling 
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 
 

Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Eva Lilja 
Näringslivsdirektör 
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