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§ 18 Dnr KS 2021/02399-1.2.1 

Beslut - Bolagsordning för Västerås marknad och näringsliv AB 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Bolagsordning för Västerås marknad och näringsliv AB, enligt bilaga 1, 

godkännas att gälla från och med den 17 februari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Den 2 december 2021 tog kommunfullmäktige i Västerås beslut avseende 

överflytt av verksamhet i Västerås marknad och näringsliv AB till staden 

samt att Västerås marknad och näringsliv AB får läggas vilande efter 

avveckling av verksamheten.  

Nuvarande bolagsordning paragraf 8 anger att bolagets styrelse ska bestå av 

lägst elva och högst tretton ledamöter, varav fem ska vara förtroendevalda 

och övriga ska vara andra som tillför ytterligare branschkompetens eller 

annan fackkompetens till styrelsen. För att smidigt hantera Västerås marknad 

och näringsliv AB föreslås en revidering i nuvarande bolagsordning till att 

styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter. 

Ledamöterna i styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Bolagsordning för Västerås marknad och näringsliv AB, enligt bilaga 1, 

godkännas att gälla från och med den 17 februari 2022. 
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Tjänsteutlåtande – Reviderad bolagsordning för Västerås 
marknad och näringsliv AB 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Bolagsordning för Västerås marknad och näringsliv AB, enligt bilaga 1, 

godkännas att gälla från och med den 17 februari 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 2 december 2021 tog kommunfullmäktige i Västerås beslut avseende 

överflytt av verksamhet i Västerås marknad och näringsliv AB till staden 

samt att Västerås marknad och näringsliv AB får läggas vilande efter 

avveckling av verksamheten.  

 

Nuvarande bolagsordning paragraf 8 anger att bolagets styrelse ska bestå av 

lägst elva och högst tretton ledamöter, varav fem ska vara förtroendevalda 

och övriga ska vara andra som tillför ytterligare branschkompetens eller 

annan fackkompetens till styrelsen. 

 

För att smidigt hantera Västerås marknad och näringsliv AB föreslås en 

revidering i nuvarande bolagsordning till att styrelsen ska bestå av lägst tre 

och högst sex ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna i styrelsen utses av 

kommunfullmäktige i Västerås. 

Beslutsmotivering 

Den 1 januari 2022 organiserades stora delar av verksamheten inom Västerås 

marknad och näringsliv AB inom förvaltningen. Verksamheten rörande 

näringslivsfrågor och attraktionskraft har knutits närmre kommunstyrelsen 

och är organiserat på stadsledningskontoret. Verksamheten som bedrivs i 

expectrum learning har organiserats inom barn och utbildningsförvaltningen.  

För att hantera bolaget Västerås marknad och näringsliv AB föreslås en 

revidering i nuvarande bolagsordning till att styrelsen ska bestå av ett mindre 

antal ledamöter som kommunfullmäktige utser. Styrelse ska enligt förslaget 

bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.  

Styrelsen i Västerås marknad och näringsliv består förnärvarande av flertalet 

externa ledamöter vars syfte är att tillföra branschkompetens eller annan 

fackkompetens till styrelsen. Den externa kompetensen har i och med 
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organisationsförändringen vid årsskiftet samt beslutet att lägga bolaget 

vilande spelat ut sin roll. 

Återstående styrelsearbete blir av administrativ karaktär och föreslås därav 

utgöras av ett mindre antal ledamöter. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med kommun-

styrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Förslaget till ett mindre antal ledamöter i styrelsen förväntas inte medföra 

några ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Hans Nyström 

Ekonomidirektör 
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Bolagsordning för Västerås marknads- och nä-
ringslivsaktiebolag 

Org nr 556401-2010 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag. 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, i samverkan med näringsliv 

och andra andra aktörer, utveckla Västerås som en attraktiv boende-,arbets- 

,etablerings-, besöks- och mötesort och marknadsföra platsvarumärket Väs-

terås. Bolaget ska även vidta allmänt näringslivsbefrämjande åtgärder. Vidare 

ska bolaget arbeta för att öka intresset för teknik och naturvetenskap.  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 

2 kap. Kommunallagen, stärka kommunens attraktionskraft för boende och 

näringslivsetableringar så att fler vill etablera sina företag samt att fler vill 

bosätta sig och arbeta i kommunen. Bolaget ska arbeta för att underlätta eta-

blering av nya företag och organisationer samt stimulera till utveckling och 

expansion i befintliga verksamheter i Västerås. Vidare ska bolaget arbeta för 

att Västerås uppfattas som en attraktiv destination att besöka och att mötas i 

samt för att stärka Västerås som ett teknik och innovationsstarkt centrum.  

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerås kommun. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Västerås möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller an-

nars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier  

I bolaget ska finnas lägst 1 000 och högst 2 000 aktier. 
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§ 8  Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.  

Ledamöterna i styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden till 

och med det årsskifte som infaller närmast efter det allmänna valet.  

§ 9 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. 

För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.  

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet 

av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsva-

let. 

§ 10 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfull-

mäktige i Västerås utse två lekmannarevisorer. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Godkännande av dagordning 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-

narevisorns granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a)  fastställelse av resultat- och balansräkningen 

b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen 

c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Val av revisor och - i förekommande fall - revisorssuppleant;  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer-

na; 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagsla-

gen eller bolagsordningen. 
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§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Västerås äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäl-

ler dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad 

sekretess. 

§ 15  Arkivvård                                                                    

Västerås kommuns arkivreglemente gäller för  bolaget. 

§ 16 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäk-

tige i Västerås. 

 

 


