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§ 296 Dnr KS 2021/01255-1.3.6 

Beslut - Bolagssärende VMNAB, överflytt av verksamhet till 
stadsledningskontoret 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att fram en avvecklingsplan för 
Västerås marknad & näringsliv AB (VMNAB). 
2. Verksamheten i VMNAB flyttas till förvaltningsform. 
3. Kvarstående verksamhet i VMNAB efter överflytt till förvaltningsform 
enligt punkt 2, avvecklas alternativt del av verksamhet säljs. 
4. Bolaget VMNAB får avvecklas alternativt läggas vilande. 
5.Återrapportering av bolagsärendet sker löpande till kommunstyrelsen. 
Särskilt yttrande 
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), 
Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-) och Samuel Stengård (KD) 
anmäler följande särskilda yttrande: 
"Vi har i grunden inte något emot att VMNAB avvecklas. Det är viktigt att 
föra näringslivsfrågorna närmare kommunstyrelsen. Samtidigt bedrivs idag 
omfattande verksamhet inom ramen för bolaget. Det borde ha tagits fram en 
avvecklingsplan inför beslutet om avveckling. Verksamhet inom Expectrum 
som arbetsplatser (Work Hub) behöver säljas och arbetet att få ungdomar 
intresserade av teknik överföras till grundskolenämnden. Andra 
verksamheter kräver ett större arbete för att hitta den mest optimala 
placeringen." 
Ärendebeskrivning 
Beträffande utveckling av arbetet med att stärka Västerås bedömer 
stadsledningskontoret att arbetet med näringslivsfrågor och attraktionskraft 
behöver knytas närmare kommunstyrelsen och därav behöver stora delar av 
den verksamhet som bedrivs i VMNAB organiseras på 
stadsledningskontoret. Viss verksamhet som bedrivs i bolaget kan komma att 
organiseras på annan förvaltning där den bäst bedöms lämplig. Möjligen kan 
viss verksamhet bli föremål för avveckling alternativt försäljning. 
En avvecklingsplan föreslås tas fram för att säkerställa en bra överflytt av 
verksamheten i VMNAB till stadsledningskontoret och i förekommande fall 
annan förvaltning. Avvecklingsplanen kommer bland annat innehålla en 
nulägesanalys samt när/var/hur bolaget organiseras i förvaltningsform. 
En fortsatt utveckling av samarbete med näringslivet i Västerås bedöms 
behövas för att ytterligare stärka Västerås stads attraktionskraft. Nya forum 
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för samarbete och dialog med näringslivet bedöms behövas då verksamheten 
flyttas från VMNAB till stadsledningskontoret. 
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att fram en avvecklingsplan för 
Västerås marknad & näringsliv AB (VMNAB). 
2. Verksamheten i VMNAB flyttas till förvaltningsform. 
3. Kvarstående verksamhet i VMNAB efter överflytt till förvaltningsform 
enligt punkt 2, avvecklas alternativt del av verksamhet säljs. 
4. Bolaget VMNAB får avvecklas alternativt läggas vilande. 
5.Återrapportering av bolagsärendet sker löpande till kommunstyrelsen. 
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Tjänsteutlåtande – Bolagssärende VMNAB - Överflytt av 
verksamhet till stadsledningskontoret  

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att fram en avvecklingsplan för 

Västerås marknad & näringsliv AB (VMNAB). 

2. Verksamheten i VMNAB flyttas till förvaltningsform. 

3. Kvarstående verksamhet i VMNAB efter överflytt till 

förvaltningsform enligt punkt 2, avvecklas alternativt del av 

verksamhet säljs. 

4. Bolaget VMNAB får avvecklas alternativt läggas vilande. 

5. Återrapportering av bolagsärendet sker löpande till 

kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Beträffande utveckling av arbetet med att stärka Västerås bedömer 

stadsledningskontoret att arbetet med näringslivsfrågor och attraktionskraft 

behöver knytas närmare kommunstyrelsen och därav behöver stora delar av 

den verksamhet som bedrivs i VMNAB organiseras på 

stadsledningskontoret. Viss verksamhet som bedrivs i bolaget kan komma att 

organiseras på annan förvaltning där den bäst bedöms lämplig. Möjligen kan 

viss verksamhet bli föremål för avveckling alternativt försäljning. 

 

En avvecklingsplan föreslås tas fram för att säkerställa en bra överflytt av 

verksamheten i VMNAB till stadsledningskontoret och i förekommande fall 

annan förvaltning. Avvecklingsplanen kommer bland annat innehålla en 

nulägesanalys samt när/var/hur bolaget organiseras i förvaltningsform. 

 

En fortsatt utveckling av samarbete med näringslivet i Västerås bedöms 

behövas för att ytterligare stärka Västerås stads attraktionskraft. Nya forum 

för samarbete och dialog med näringslivet bedöms behövas då verksamheten 

flyttas från VMNAB till stadsledningskontoret. 

Beslutsmotivering 

Västerås marknad & näringsliv AB (VMNAB) bildades på 1990 talet och 

omfattades från start av att marknadsföra Västerås som en attraktiv plats för 
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etableringar, att besöka samt att vidta näringslivsfrämjande åtgärder. Bolaget 

har sedan dess utvecklats inom alla dess delar.  

VMNAB har idag ett diversifierat uppdrag som syftar till att höja 

attraktionskraften för Västerås. Bolaget har utfört ett bra arbete och utvecklat 

sitt uppdrag samt leverans de senaste åren.  

 

Stadsledningskontoret köper följande tjänster av bolaget motsvarande 8 370 

mnkr per år vilket regleras via en uppdragsbekräftelse mellan parterna.  

 

1. Marknadsföra Västerås som en attraktiv, boende-, arbets-, och 

etableringsort och att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

etablering och utveckling av företag samt ha en samordnande roll i 

kommunens näringsliv. 

2. Förstärka Västerås attraktionskraft och marknad utanför stadens 

gräns. 

3. Marknadsförs Västerås stad och öka antalet möten som genomförs i 

staden.  

 

Dessa tjänster är uppdrag som ligger inom ramen för kommunstyrelsens 

reglemente.  
 

Bolaget är sedan 2015 ett helägt dotterbolag till Västerås Stadshus AB och 

VMNAB ingår därmed i kommunkoncernen som ett av flera helägda 

dotterbolag till koncernens moderbolag. Underskott i verksamheten täcks 

med koncernbidrag från andra bolag i koncernen. PWC och E&Y har flaggat 

för risker med kommunala bolag som utför tjänster åt kommunen utan att ta 

fullt betalt för det, där sedan underskotten regleras via koncernbidrag eller 

tillskott från ägaren. Bakgrunden till noteringen från PWC och E&Y utgår 

från domslut avseende uttagsbeskattning av kommunalt bolag, Mål nr 2600-

2602-18 och 2604-18 i Kammarrätten Göteborg, 8 februari 2019. 
 

Syftet med att lägga verksamhet i bolagsform kan vara flera så som 

lagstiftning, finansiering från andra än skattekollektivet, konkurrensutsatt 

verksamhet, samordning, finansiering, avyttring etc.  Bolagsformen är 

anpassad för en verksamhet av affärsmässig natur. När en kommun väljer att 

organiseras delar av sin verksamhet i bolagsform ska det vara verksamhet 

som lämpar sig för denna form. Det mesta av den verksamhet som bedrivs i 

VMNAB finns det ingen marknad för, utan är ett uppdrag som åvilar en 

kommun och som hör hemma i förvaltningsform. 
 

En stad befinner sig på en konkurrensutsatt marknad i likhet med vilken 

annan verksamhet som helst. Att arbeta för Västerås stads attraktivitet och 

dragningskraft kräver ett konsekvent och långsiktigt arbete och är ett mycket 

viktigt arbete för att Västerås stad ska fortsätta växa och utvecklas.  

Västerås har en stark position ur flera aspekter, geografiskt- mitt i hjärtat av 

Sveriges tillväxtcentrum och vackert beläget vid Mälaren. 

Västerås har utvecklats mycket under de senast åren bland annat avseende 

befolkningsökning, näringsliv, nya stadsdelar och öppnat upp mot Mälaren, 

vi har gått från att vara en industristad till att bli en modern mellanstor stad 

med högteknologiskt näringsliv och snart ett universitet. 
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Flera stora nya etableringar och investeringar i befintliga företag har skett 

senaste åren som stärker Västerås som en attraktiv ort.  

 

För att fortsätta utveckla vårt arbete med att stärka Västerås bedömer 

Stadsledningskontoret att arbetet med näringslivsfrågor och attraktionskraft 

behöver knytas närmare kommunstyrelsen och därför behöver stora delar av 

den verksamhet som bedrivs i VMNAB organiseras på 

stadsledningskontoret. Viss verksamhet som bedrivs i bolaget kan komma att 

organiseras på annan förvaltning där den bäst bedöms lämplig. Möjligen kan 

viss verksamhet bli föremål för avveckling alternativt försäljning. 

 

En avvecklingsplan föreslås tas fram för att säkra en bra överflytt av 

verksamheten till Stadsledningskontoret och i förekommande fall annan 

förvaltning. Avvecklingsplanen kommer bland annat innehålla en 

nulägesanalys samt när/var/hur bolaget organiseras i förvaltningsform. 

Återrapportering av bolagsärendet sker löpande till kommunstyrelsen. 

 

En fortsatt utveckling av samarbete med näringslivet i Västerås bedöms 

behövas för att ytterligare stärka Västerås stads attraktionskraft. Nya forum 

för samarbete och dialog med näringslivet bedöms behövas då verksamheten 

flyttas från VMNAB till stadsledningskontoret. 
 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Hans Nyström 

Ekonomidirektör 
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