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§394 Dnr KS 2022/01492-1.3.4

Beslut - Mälarenergi ABs delägande i bolag för laddning av 
tunga fordon

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Mälarenergi AB, org.nr 556448-9150, godkänns bilda och fortsättningsvis 
äga 1/3 av aktierna i bolag för laddning av tunga fordon (Laddbolaget).

2. Bolagsordning för Laddbolaget enligt bilaga 1, godkänns.

3. Aktieägaravtalet enligt bilaga 2, godkänns.

4. Innan Laddbolaget hantera följande typer av ärenden ska Mälarenergi AB 
inhämta godkännande från Västerås Stadshus AB:

- Ytterligare finansiering utöver de 100 mnkr som initialt kan

avropas från styrelsen i Laddbolaget från Mälarenergi AB.

- Ställande av säkerhet för Laddbolaget där Mälarenergi AB är borgenär i 
förhållande till extern finansiär.

- Nya externa parter som delägare i Laddbolaget.

- Samtliga punkter i aktieägaravtalets 7.1 enligt bilaga 2.

5. Mälarenergi AB ska tillse att uppföljning ska vara möjlig på vaije enskilt 
väsentligt avtal som tecknas i Laddbolaget. Uppföljning ska kunna redovisas 
årsvis jämfört med ursprunglig kalkyl.

6. Mälarenergi AB ska tillse att Laddbolags avkastning inte försämrar den 
totala avkastningen för Mälarenergi AB efter 2030.

7. Till Laddbolagets styrelse utses Niklas Gunnar som styrelseledamot och 
Lars Nilsson som suppleant intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige.

8. Detta beslut gäller under förutsättning att Konkurrensverket godkänner 
bildande av bolaget.

9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande:

”Omställningen från förbränningsmotorer till alternativa drivmedel som el är 
oerhört viktig. Just nu pågår en elektrifiering även av tunga transporter som 
är mycket välkommen och nödvändig för att klara klimatomställningen. En 
omställning baserad på teknikutveckling som framför allt leds av 
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näringslivet då de har både kompetensen, drivkraften och musklerna att 
utveckla nya innovationer.

Runt om i Sverige startas olika laddbolag för att elektrifieringen av de tunga 
transporterna ska bli verklighet. Mälarenergi bidrar redan idag genom att 
upphandla och bygga laddstationer i Västerås. Byggnationen sker både med 
hjälp av statliga bidrag och laddstationer som går att finansiera utan stöd. 
Exempel på placeringar i Västerås är Truck Stop, vid AA-logistiks område 
och i Västerås hamn. Andra platser där Mälareneregi deltar är i Fagersta och 
Katrineholm. Alla dessa byggnationer sker utan att det finns ett delägt 
kommunalt bolag med andra kommuner.

Vi moderater är oerhört tveksamma till att bygga upp nya strukturer med hel- 
och delägda kommunala bolag. Möjligheten till styrning minskar och risken 
är stor att man konkurrerar med privata bolag på en fungerande marknad. 
Det finns också en inbyggd konflikt mellan aktiebolagslagen och 
kommunallagen.

Rapporten ”En laddad fråga - konkurrens från offentliga aktörer i 
installationsbranschen” från juni 2022 gjord av Svenskt Näringsliv och 
Installatörsföretagen belyser konkurrensproblematiken med offentliga 
aktörer i installationsbranschen. Många av Installatörsföretagens medlemmar 
vittnar om hur offentliga aktörer tar allt större marknadsandelar tack vare de 
konkurrensfördelar de har tack vare att de är just offentliga aktörer. Nästan 
hälften av Installatörsföretagens medlemsföretag menar att osund konkurrens 
hör till vardagen, framför allt när det gäller installation och försäljning av 
laddstolpar och solceller. Rapporten visar att ett av tre privata 
installationsföretag inte lyfter konkurrensproblemen för att behålla sina 
kundrelationer eftersom majoriteten av privata installationsbolag är både 
kund och konkurrent till offentliga energibolag.

Moderaterna har vid de flesta tillfallen när frågor om att bilda nya 
kommunala bolag lyfts sagt nej. Det handlar exempelvis om Fibra, 
Strategiska fastigheter och parkeringsbolaget. Vi har sagt ja när det gäller att 
bilda bolag som utgör en monopolverksamhet, i de fall det inte finns en 
fungerande marknad, och där samordning kan göras med närliggande 
kommuner för att få ned kostnaden.

Detta sammantaget gör att vi yrkar avslag på att bilda ett nytt Laddbolag 
tillsammans med Jönköping och Helsingborg för att bygga laddstationer för 
tunga transporter runt om i Sverige. Mälarenergi ska självklart bidra till 
omställningen och kan göra det redan idag genom att bygga laddinfrastruktur 
i Västerås och dess närområde. Vi kan också utan att bilda bolag samverka 
med andra intressenter som bygger och driver laddstationer för tunga 
transporter.

För att vara tydliga vill vi därför göra ett tillägg i ägardirektivet till 
Mälarenergi AB”

Särskilt yttrande

Anna Lundberg (L) anmäler ett särskilt yttrande enligt följande:
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”Liberalerna ställer sig bakom Mälarenergi ABs styrelsebeslut att ingå 
samverkan och investera i nya Laddbolaget. Vi vill understryka vikten av att 
Västerås stads åtagande initialt är på tre år och att staden i ett senare skede 
kan fatta andra beslut kring vårt engagemang i denna verksamhet, till 
exempel om marknaden förändras när det gäller verksamheten kring 
lastbilar.”

Ärendebeskrivning
Mälarenergi har tillsammans med Jönköping Energi AB och Öresundskraft 
AB utrett och fördjupat kunskaperna om marknaden för laddning av tunga 
fordon. Mälarenergis styrelse tog vid styrelsemötet 2022-06-16 
inriktningsbeslut att etablera ett nationellt bolag för laddning av tunga fordon 
tillsammans med nämnda energibolag samt att bolaget ska vara etablerat 
senast under kvartal 1 2023.

Mälarenergis och stadsledningskontorets bedömning är att bildandet av ett 
nationellt bolag för laddning av tunga fordon är en fråga av principiell 
beskaffenhet. Kommunfullmäktige i Västerås ska därför ges möjlighet att ta 
ställning till frågan. Ärendet har föredragits i Mälarenergi ABs styrelse som 
har beslutat att godkänna att Mälarenergi AB arbetar vidare att förankra 
beslut om delägarskap inom kommunen. De två andra energibolagens 
styrelser har tagit motsvarande beslut.

Avsikten är att bolaget ska bildas under kvartal 1 2023.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Mälarenergi AB, org.nr 556448-9150, godkänns bilda och fortsättningsvis 
äga 1/3 av aktierna i bolag för laddning av tunga fordon (Laddbolaget).

2. Bolagsordning för Laddbolaget enligt bilaga 1, godkänns.

3. Aktieägaravtalet enligt bilaga 2, godkänns.

4. Innan Laddbolaget hantera följande typer av ärenden ska Mälarenergi AB 
inhämta godkännande från Västerås Stadshus AB:

- Ytterligare finansiering utöver de 100 mnkr som initialt kan 

avropas från styrelsen i Laddbolaget från Mälarenergi AB.

- Ställande av säkerhet för Laddbolaget där Mälarenergi AB är borgenär i 
förhållande till extern finansiär.

- Nya externa parter som delägare i Laddbolaget.

- Samtliga punkter i aktieägaravtalets 7.1 enligt bilaga 2.

5. Mälarenergi AB ska tillse att uppföljning ska vara möjlig på varje enskilt 
väsentligt avtal som tecknas i Laddbolaget. Uppföljning ska kunna redovisas 
årsvis jämfört med ursprunglig kalkyl.
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6. Mälarenergi AB ska tillse att Laddbolags avkastning inte försämrar den 
totala avkastningen för Mälarenergi AB efter 2030.

7. Till Laddbolagets styrelse utses Niklas Gunnar som styrelseledamot och 
Lars Nilsson som suppleant intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige.

8. Detta beslut gäller under förutsättning att Konkurrensverket godkänner 
bildande av bolaget.

9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar att ge Mälarenergi AB i uppdrag att bidra till 
omställningen och byggnationen av laddinfrastruktur för tunga transporter i 
Västerås och dess närhet inom sin befintliga bolagsstruktur.

Amanda Grönlund (KD), Vicki Skure Eriksson (C) och Anna Lundberg (L) 
yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Elisabeth Unells (M) 
förslag och stadsledningskontorets förslag, till vilket Amanda Grönlund 
(KD) med flera har yrkat bifall.

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de båda förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag.

Kopia till
Mälarenergi AB
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§395 Dnr KS 2018/02087-1.3.3

Beslut - Antagande av reglementen

Beslut
1. Reglementet för arbetsmarknadsnämnden och individ- och 
familjenämnden justeras på sådant sätt att arbetsmarknadsnämnden 
företräder kommunen i Samordningsförbundet Västerås.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Anna Lundberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Särskilt yttrande
Elisabeth Unell (M) anmäler ett särskilt yttrande enligt följande:

”Detta är en konsekvens av beslutet att bilda en ny nämnd för 
arbetsmarknadsfrågor. En nämnd som inte behövs utan enbart ökar 
byråkratin och försvårar för försörjningsstöd.”

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2022 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta nya reglementen för 17 av kommunens 
nämnder.

Det har uppmärksammats att den nämnd som ska företräda kommunen i 
Samordningsförbundet Västerås ska vara arbetsmarknadsnämnden och inte 
individ- och familjenämnden. Reglementena för dessa nämnder behöver 
därför justeras.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Reglementet för arbetsmarknadsnämnden och individ- och 
familjenämnden justeras på sådant sätt att arbetsmarknadsnämnden 
företräder kommunen i Samordningsförbundet Västerås.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar avslag på stadsledningskontorets förslag.

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Stadslednings
kontorets förslag, till vilket Vicki Skure Eriksson (C) har yrkat bifall, samt 
Anna Lundbergs (L) avslagsyrkande.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning där de båda förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag.
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