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VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 119

Dnr KS 2022/00242-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Strömkällan 1 AB 2021
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Att utse Johan Olsson med Kennet Julin som ersättare att som röstombud
på Strömkällan 1 AB årsstämma företräda stadens aktier.
2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2021.
3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4. Att godkänna att Isabell Lundberg ersätter Peter Olmårs som
styrelseledamot.
5. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
Ärendebeskrivning
Strömkällan 1 AB ägs av Västerås stad till 100 % och bolaget äger och
förvaltar fastigheten Strömkällan 1 för framtida exploateringsverksamhet.
Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i
Strömkällan 1 AB.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Att utse Johan Olsson med Kennet Julin som ersättare att som röstombud
på Strömkällan 1 AB årsstämma företräda stadens aktier.
2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2021.
3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4. Att godkänna att Isabell Lundberg ersätter Peter Olmårs som styrelseledamot.
5. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
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Tjänsteutlåtande - Årsstämma i Strömkällan 1 AB avseende 2021
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1.
2.

3.
4.
5.

Att utse Johan Olsson med Kennet Julin som ersättare att som
röstombud på Strömkällan 1 AB årsstämma företräda stadens aktier.
Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och
att styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021.
Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med
suppleanter fastställs till de belopp som överensstämmer med
bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
Att godkänna att Isabell Lundberg ersätter Peter Olmårs som
styrelseledamot.
Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.

Ärendebeskrivning
Strömkällan 1 AB ägs av Västerås stad till 100 % och bolaget äger och
förvaltar fastigheten Strömkällan 1 för framtida exploateringsverksamhet.
Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i
Strömkällan 1 AB.

KALLELSE
VÄSTERÅS STRÖMKÄLLAN 1 AB

2022-02-11

Aktieägare i Västerås Strömkällan 1 AB kallas härmed till årsstämma den 11
april 2022.
Plats: per capsulam
DAGORDNING
1. Öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelse
11. Val av revisorer
12. Val av ny ledamot
13. Övriga frågor

Hans Näslund
Ordförande

Årsredovisning
för

Västerås Strömkällan 1 AB
559150-0383

Räkenskapsåret

2021

,

Västerås Strömkällan 1 AB
Org.nr 559150-0383
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Styrelsen för Västerås Strömkällan 1 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021,

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget äger och förvaltar fastigheten Strömkällan 1 för framtida strategiska näringslivsexploatering.

Företaget har sitt säte i Västerås.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inga väsentliga händelser har intäffat under räkenskapsåret.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget arrenderar ut en del av marken. Intäkterna från arrendet täcker dock inte de ökade kostnaderna
för fastighetsskatten.
Med anledning av fastighetsskatten bedömer bolaget att de kommer att redovisa ett negativt resultat de
kommande åren. I december 2020 fick bolaget ett aktieägartillskott för att stärka det egna kapitalet.
Styrelsen ser samtidigt över möjligheterna att arrendera ut mer mark under forutsättning att det inte
påverkar den strategiska inriktningen.
Ägarförhållanden
Västerås Strömkällan 1 AB är helägt av Västerås Stad, org nr 212000-2080.
Flerårsöversikt (Tkr)

2021

2020

2019

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Avkastning på totalt kap. (%)
Soliditet (%)

156
-306
1 276
Neg
51

186
-334
1 939
Neg
49

275
145
924
16
31

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

2018
(11 mån)
246
160
820
19
21
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Förändring av eget kapital (Tkr)

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie
kapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

50

1 238

-334

954

-334

334
-306

904

-306

0
-306
648

50

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust

904 488
-306 125
598 363

disponeras så att
i ny räkning överföres

598 363

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2021-01-01

2020-01-01

-2021-12-31

-2020-12-31

156
156

186
186

-459
-459

-520
-520

Resultat efter finansiella poster

-3
-3
-306

0
0
-334

Resultat före skatt

-306

-334

0
-306

0
-334

Resultaträkning

Not

Tkr

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

2

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

3
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Not

2021-12-31

2020-12-31

497
497

497
497

497

497

39
739
1
779

39
1402
0
1441

779

1441

1276

1 939

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark

4

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

5
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Balansräkning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

50
50

50
50

904
-306
598
648

1 238
-334
904
954

497
497

497
497

47
21
62
130

393
31
62
487

1276

1 939

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

6

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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Noter
Tkr
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Arrendeintäkter redovisas i den period arrendet avser,
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt, Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna slcattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna slcattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänforlig till obeskattade reserver.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 3 Aktuell och uppskjuten skatt
Avstämning av effektiv skatt
2021

Procent

Belopp
-306

Procent

Belopp
-334

20,60

-63

21,40

-71

0,00

63
0

0,00

71
0

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ökning av underskottsavdrag av
uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

2020

Not 4 Mark
2021-12-31

202042-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

497
497

497
497

Utgående redovisat värde

497

497

2021-12-31

2020-12-31

100 000

100 000

Not 5 Koncernkonto

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
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Utnyttjad kredit uppgår till

0

0

Antal
aktier
50 000

Kvot
värde
1

Not 6 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal A-Aktier

50 000

Not 7 Långfristiga skulder
Ingen del av skulden förfaller senare än 5 år efter balansdagen.

Västerås 2022- £2-01

Hans Näslund
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-O 2."

Per Modi
Auktoriserad revisor

Annika Andersson

EY

Building a better
working world

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Västerås Strömkällan 1 AB, org.nr 559150-0383

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Västerås
Strömkällan 1 AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-1231.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls
enliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektivi
teten I den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo
visningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre
kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Västerås Strömkällan 1 ABs
finansleda ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen.
Grund for uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Västerås
Strömkällan 1 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift, Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag identifierat.

EY

Building a better
working world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Västerås Strömkällan 1
AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda
möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund for uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Västerås
Strömkällan 1 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens msvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Västerås den2Z./£_ -februari 2022

&ia ikfi
Per Modin
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust Inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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Uppföljningsrapport för Västerås Strömkällan 1
1. Bolagets firma och dess struktur och
ägarförhållanden
Västerås Strömkällan 1 AB (bolaget), är helägt av Västerås Stad.

2. VD:s sammanfattning till koncernens
årsredovisning
Bolaget äger en fastighet, Strömkällan 1.
Delar av marken arrenderas ut. Utöver det bedrivs ingen verksamhet på
fastigheten.
Bolaget har under året fått beslut från Skatteverket om fastställt taxeringsvärde.
Fastighetsskatten som beräknas utifrån taxeringsvärdet får stor negativ påverkan
på bolagets resultat både innevarande och kommande år.
Bolaget har ingen anställd personal. Fastighetsförvaltning och ekonomisk
förvaltning utförs av Teknik- och fastighetsförvaltningen på uppdrag av bolaget.
Bolagets helårsresultat uppgår till -0,3 Mkr.

3. Årsstämman
Bolagsstämman ska, i egenskap av företrädare för ägarna, enligt gällande
bolagsordning:
- Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse.
- Besluta om fastställelse av resultat- och balansräkning.
- Besluta om dispositioner gällande vinst eller förlust enligt fastställd
balansräkning.
- Besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
- Fastställa arvoden åt styrelsen och revisorn.
- Välja revisor.
- Behandla eventuellt övriga frågor som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen.

4. Ärenden som lyfts
Bolaget har överlämnat följande frågor som under 2021 behandlats av Västerås
Stads kommunfullmäktige:
Delårsrapporter 2021 och Budget 2022.
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5. Styrelsens årliga utvärdering
Utvärdering av styrelsens arbete kommer att behandlas på sammanträdet i
januari 2022.

5.1. Styrelseledamöter och VD
Styrelsens sammansättning 2021-12-31:
Ledamöter
Hans Näslund
Annika Andersson
Peter Olmårs
Kommunfullmäktiges valberedning nominerar ledamöter
till Västerås Strömkällan 1 AB.

5.2. Styrelsearbete
Ordföranden leder styrelsens arbete.
Under 2021 hölls 4 ordinarie styrelsesammanträden; tisdagen 26 januari,
onsdagen den 12 maj, tisdagen 14 september och tisdagen den 12 oktober.
Genomsnittlig närvaro för styrelsens ordinarie ledamöter vid ordinarie
styrelsesammanträden under 2021 var 92%.

6. Verksamhetsstyrning och uppföljning
Bolaget har ingen anställd personal. Fastighetsförvaltning och ekonomisk
förvaltning utförs av Teknik- och fastighetsförvaltningen på uppdrag av bolaget.
Bolaget tillämpar Teknik- och fastighetsförvaltningens modell för planering,
styrning och uppföljning i tillämpliga delar.

6.1. Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet
Bolaget äger mark inom Finnslätten. Syftet med bolaget är att det ska förvalta
mark inför framtida mycket viktiga strategiska näringslivsexploateringar.
Bolaget tillämpar Teknik- och fastighetsförvaltningens verktyg, samordning och
kontroll i tillämpliga delar.

6.2. Efterlevnad av de kommunala befogenheterna
Bolaget bedriver sin verksamhet i Västerås.
Verksamheten ska följa de kommunalrättsliga principer som gäller för kommunala
bolag samt gällande speciallagstiftning inom området.
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6.3. Efterlevnad av övriga gemensamma förhållningsregler,
samordning och invånardialog
Bolagens löpande förvaltning hanteras av Teknik- och fastighetsförvaltningen och i
den mån det är tillämpligt så används stadens riktlinjer och processer, detta för
att ge mesta möjliga nytta för medborgare och verksamheterna/Bolagen.
Ekonomiskt ansvarstagande tar Bolaget genom att bedriva verksamheten enligt
stadens riktlinjer och policys för inköp samt att bedriva verksamheten med ett
affärsmässigt perspektiv lönsamt.

6.4. Gemensamma nyckeltal, 5 år i sammandrag
Bolag: Strömkällan 1
(mnkr)
Nettoomsättning
Resultat före avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Resultat efter finansiella poster
Resultat exklusive
jämförelsestörande poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Aktiekapital
Räntebärande skulder
Genomsnittlig ränta på räntebärande
skulder, %
Utdelning
Avkastning på totalt kapital (%)
Soliditet (%)
Investeringar

2017

Bolaget har inga anställda
Medarbetarkostnader, mnkr
- Därav lönekostnader, mnkr ▪
Tillsvidareanställda män *
Tillsvidareanställda kvinnor *
Visstidsanställda män *
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2018
0,2
0,2
0,2
0,2

2019
0,3
0,1
0,1
0,1

2020
0,2
0,2
0,2
0,2

2021
0,2
-0,3
-0,3
-0,3

0,2

0,1

0,2

-0,3

0,0
0,0
0,1
0,8
0,2
0,1
0,0

0,0
0,0
0,1
0,9
0,3
0,1
0,0

0,0
0,0
-0,3
1,9
1,0
0,1
0,0

0,0
0,0
-0,3
1,3
0,6
0,1
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
19,5
21,3
0,0

0,0
15,7
31,2
0,0

0,0
-17,2
49,2
0,0

0,0
-23,7
50,8
0,0
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Visstidsanställda kvinnor *
Årsarbetare *
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden
totalt
- varav män
- varav kvinnor
- varav < 29 år
- varav 30-49 år
- varav > 50 år
Långtidsfrånvaro, andel av total
sjukfrånvaro
Långtidsfrånvaro ≥ 60 dagar

6.5. Uppföljning av ägardirektiv/förbundsordning
Uppgift

Bedriva sin verksamhet med utgångspunkt från ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet.
Avstämning mot ägardirektiv

Bolaget är anskaffat våren 2018 och ägardirektiv mm är under bearbetning.

6.6. Riskhantering och intern kontroll
Det finns ingen framtagen internkontrollplan för 2021.

6.7. Synpunktshantering



Eventuella inkomna synpunkter registreras via Fastighetsnämnden
och hanteras enligt Fastighetsnämndens rutiner och processer.
Under året 2021 har det inte inkommit några synpunkter.

7. Revision
Bolagets revisorer har varit:
Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Per Modin.
Under året har 1 möte med bolagets revisorer hållits, torsdagen den 18 februari.
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