
UTVECKLING VASTERAS

Svar på interpellation från (KD) angående avveckling av 
Västerås Science Park
Amanda Grönlund och Samuel Stengård, Kristdemokraterna, har i en interpellation ställt några frågor till 
mig om avvecklingen av Västerås Science Park.

Här är frågorna, följt av mina svar:

1. Varför har inte politiken en representant i Västerås Science Park?

Svar: Bedömningen som gjorts är att det inte ska vara politisk representation i styrelsen för 
Västerås Science Park.

2. Varför har inte kommunstyrelsen informerats om att ägarrepresentanten driver frågan 
om att avveckla organisationen? Vilket mandat har representanten fått att driva denna 
fråga?

Svar: Kommunstyrelsen informerades den 28 april. Ägarrepresentanten har fullt mandat, men 
har självklart stämt av med stads direktören och med mig som ordförande i Västerås Marknad 
och Näringsliv AB.

3. Vilka fler organisationer eller nätverk inom innovationssystemet planerar den 
politiska majoriteten att avveckla?

Svar: Vi har inga planer på att avveckla några andra sådana organisationer eller nätverk. I fallet 
med Science Park handlar det mer om att ställa om till att vi nu får ett universitet att 
samverka med.

4. Hur kommer det framtida samarbetet mellan Mälardalens Högskola, politiken 
(Västerås stad) och näringslivet se ut om Västerås Science Park försvinner?

Svar: Från och med årsskiftet kommer Mälardalens Högskola vara ett universitet. Det är ett 
viktigt steg för högskolan, för kommunen och för näringslivet. Det kommer även 
fortsättningsvis finnas ett nära samarbete mellan alla dessa parter, men under nya former.

Därmed anser jag interpellationen besvarad. 

Västerås, 2021-05-05

Staffan Jansson (S) 
kommunstyrelsens ordförande



 

 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson 

 

Avveckling av Västerås Science Park  

 

Västerås Science Park är och har varit en viktig del av Västerås innovationssystem. Många företagare 

har fått hjälp med att starta och utveckla sitt företag via Science park. Västerås Science park har 

bidragit till att många företag fått olika typer av projektstöd från bland annat Vinnova som har 

möjliggjort en expansion.  

Västerås förtjänar ett bra näringslivsklimat. Vi behöver småföretag som växer och vill utvecklas. 

Samarbete mellan Högskolan, politiken och näringslivet är viktigt. Allt mer viktigt blir ett sådant 

samarbete när MDH blir ett universitet.  

Nu har det kommit till kännedom att ägarrepresentanten i Västerås Science Park som är tidigare 

stadsdirektör driver frågan om att avveckla Västerås Science Park. Nästa ägarmöte där formella 

beslut skall tas är planerat till september. 

I dessa tider när vi är mitt i en pandemi så ter detta sig märkligt att avveckla en organisation som 

företagare i Västerås behöver. Vi behöver inte mindre företagsstöd i Västerås.  

 

Våra frågor till Staffan Jansson 

 

1. Varför har inte politiken en representant i Västerås Science Parks styrelse? 

 

2. Varför har inte kommunstyrelsen informerats om att ägarrepresentanten driver frågan om 

att avveckla organisationen?  Vilket mandat har representanten fått att driva denna fråga?  

 

3. Vilka fler organisationer eller nätverk inom innovationssystemet planerar den politiska 

majoriteten att avveckla?  

 

 

4. Hur kommer det framtida samarbetet mellan Mälardalens Högskola, politiken (Västerås stad) 

och Näringslivet se ut om Västerås Science Park försvinner? 

 

Amanda Grönlund   Samuel Stengård 
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