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Kommunstyrelsen

Science Park Mjärdevi AB - Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2017
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att Science Park Mjärdevi AB:s verksamhet
under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Science Park Mjärdevi AB uppfyllt sitt
uppdrag för 2017.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Science Park Mjärdevi AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av
det kommunala uppdraget under år 2017 godkänns.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Science Park Mjärdevi AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2017.
Bolagets bedömning är att det kommunala uppdraget är uppfyllt. Bolaget har
för 2017 inte uppfyllt målet gällande resultat, målet är långsiktigt.
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Nedan följer kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
En ny organisation har under 2016-2017 börjat sätta sig. Kärnorganisationen
består av fyra fast anställda personer. Under året har man jobbat vidare på att
utveckla det nya varumärket och under våren 2017 lanserades en ny webbsida.
Bolaget har en viktig roll som en del av kommunens näringslivspolitik och som
en aktör för att bidra till nya arbetstillfällen och därigenom ökad sysselsättning.
Sedan några år tillbaka har parken haft en positiv utveckling när det kommer
till anställningar och ökad sysselsättning, och antalet anställda i parken har ökat
med mellan 400-500 per år. Bolaget jobbar vidare mot det långsiktiga målet,
som fastslogs november 2015, om 500 bolag och 9 000 anställda år 2025. Vid
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en mätning per 31 oktober 2017 uppgick antalet bolag till 375, dvs. en
nettoökning från förra året med ca 25 bolag. Antalet anställda uppgick vid förra
årsskiftet till 6 400 och antalet studerande till ca 500.
Attraktionskraften för Mjärdevi har ökat vilket man ser från fler inflyttade
företag men också via det stora externa intresse som finns för deras miljö samt
en större medial exponering som de har fått under året. Generellt så har parkens
bolag utvecklats mycket väl under året. Det är många företag i parken som
växer- både omsättningsmässigt och personalmässigt. Ca hälften av de
inflyttade bolagen under året har valt att etablera sig via Do Space.
Etableringen av bolaget Do Space, som startade i november 2016, har under
året expanderat och har möjliggjort en utökad inflyttning då miljön har blivit
mer tillgänglig för fler.
Kärnan i arbetet med att stötta företagens utveckling är att förstå dess behov.
Löpande genomförs företagsbesök där man skapar förståelse för företagens
förutsättningar och behov. Med den kunskapen kan man sedan matcha dem
mot olika rådgivare, investerare, fastighetsägare- eller andra aktörer inom
innovationssystemet. Det främsta hindret för företagens tillväxt är svårigheten
att attrahera rätt kompetens. I syfte att bidra i detta arbete har Science Park
gjort talangutveckling till en av kärnprocesserna. I nära samarbete med
företagen i parken liksom med olika aktörer inom ramen för Linköpings
universitet, relevanta yrkeshögskolor samt kommun och region jobbar
Mjärdevi aktivt för att skapa en attraktiv miljö som attraherar talang.
Under året har också initiala aktiviteter genomförts inom investerarfrämjande,
vilket handlar om att säkerställa att de utländska bolag som finns i Science
Park-miljöer har goda förutsättningar och undersöka möjligheten till utökade
investeringar.
Soliditetsmässigt uppnår Science Park Mjärdevi målet och soliditeten hamnar
på 43 % (32). Resultatmässigt uppnår bolaget inte kommunens uppsatta mål för
2017 och landar på -0,028 mnkr (-0,4). Anledningen till årets mindre
minusresultat är att rekvireringen av projektmedel inte skett fullt ut vilket beror
på att upparbetade kostnader inte har varit som förväntad fram till årets
brytpunkt. Resultatet före finansiella kostnader och före skatt är dock positivt.
Årets nettoomsättning uppgick till 13 mnkr (10). Bolaget har under året ökat
sin finansiering med externa projekt från främst Tillväxtverket och Vinnova.
Externa projekt uppgick under 2017 till ca 38 % av intäkterna. För 2018 har
bolaget även fått ett uppdrag från Energimyndigheten.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Science Park Mjärdevi AB:s
verksamhet för 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
__________
Beslutsunderlag:
Bilaga, Uppfyllelse av uppdraget 2017 del 1 & del 2 från Science Park Mjärdevi AB
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Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställer gemensamt ägardirektiv och särskilda
ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven innehåller bland annat
Uppdrag samt Långsiktiga avkastnings- och soliditetskrav. I gemensamt
ägardirektiv anges särskilt att helägt bolag ska ta fram egna styrdokument inom
områdena intern kontroll, ekonomi- social hållbarhet- säkerhet-, miljö-, och
personalområdet där kommunens styrdokument är vägledande. Bolagen ska
driva sin verksamhet enligt aktiebolagslagen och inom bolagsordningens ram
samt med beaktande av ägardirektiven.
För bakgrund till gällande lagstiftning se tjänsteskrivelse ”Linköpings Stadshus
AB – Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2017”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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