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Uppfyllelse av uppdrag

Denna rapport upprättas för att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut i
enlighet med den så kallade uppsiktsplikten, enligt kommunallagen 6 kap 1 §.
Science Park Mjärdevi redogör härmed för hur bolaget bedrivit sin verksamhet
för att uppnå det kommunala ändamålet och uppdraget inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
I de särskilda ägardirektiven för Science Park Mjärdevi fastslås att bolaget ska
utifrån samverkansprogrammet ”Höjda ambitioner för Linköping”:











utveckla och vitalisera varumärket Mjärdevi Science Park samt
marknadsföra och positionera Mjärdevi Science Park i Sverige och på
relevanta internationella marknader.
attrahera kunskapsintensiva företag och utvecklingsprojekt till Mjärdevi
Science Park.
främja entreprenörskap och nyföretagande i Mjärdevi Science Park.
erbjuda tjänster och service för att stimulera utveckling och tillväxt i
etablerade företag i Mjärdevi Science Park.
särskilt stimulera tillväxt och utveckling i utpekade profilområden i
Mjärdevi Science Park och regionen, bland annat genom ett aktivt
nätverksarbete med funktionella utgångspunkter.
med utgångspunkt i ett nära samarbete med Linköpings universitet,
bidra till kompetensförsörjning för företagen i Mjärdevi Science Park
och medverka till stärkt samverkan mellan företag, forskning och högre
utbildning.
utgöra en oberoende arena för utvecklings- och innovationsprocesser
med intressenter från näringsliv, akademi, samhälle och medborgare.
Särskilt intresse ska riktas mot satsningar som möjliggör resurseffektiva
lösningar för ett hållbart samhälle.
stödja utveckling av innovations- och utvecklingsmiljöer i Linköping i
nära samverkan med andra kommunala bolag och aktörer. Bolaget ska
utifrån sitt uppdrag som ett naturligt arbetssätt samverka med övriga
aktörer som arbetar med att främja tillväxt i näringslivet inom och
utanför kommunen samt i kommunkoncernen. Bolaget ska bidra med
kunskap och aktiviteter i Mjärdevi Science Park som stärker både
kommunen och regionen i samverkan med Region Östergötland.
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Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

Vi har en levande, aktiv och växande Science Park-miljö i Linköping. Vi blir i
hög utsträckning uppmärksammade nationellt och viss mån även
internationellt. Under 2018 växte parken med ytterligare 25 bolag (50 flyttade
in, och 25 flyttade ut) vilket innebär att vi vid årsskiftet summerar ca 400 bolag
i Mjärdevi. Bolaget jobbar kontinuerligt för att stötta startups i uppstartsfas,
scaleups i tillväxtfas samt utvecklings- och forskningsorienterade bolag i sitt
förnyelsearbete – processer som ofta går hand i hand. Nedan anges några av
verksamhetens bärande aktiviteter under året som gått.
Science Park Mjärdevi är en innovationsmiljö som samlar aktörerna från
näringsliv, akademi och samhälle i gemensamma projekt och processer som
syftar till utveckling, innovation och tillväxt. Genom en aktiv dialog med
innovativa kunskapsföretag i Linköping och Mjärdevi bygger vi förståelse för
företagens behov, och därmed om vilka tjänster vi kan och bör tillhandahålla.
En stor del av arbetet handlar om att matcha rätt till nationella utlysningar, till
kluster och andra innovationsinitiativ – men också att bygga konstellationer
och kapacitet för att ta hem stora utvecklingsprojekt till vår region. Vi försöker
att ständigt ligga i framkant och hålla oss uppdaterade om vad som händer i
omvärlden för att kunna guida våra bolag rätt.
Projekt
Mellan 2016-2018 har Science Park Mjärdevi deltagit i projektet Växtzon
tillsammans med nio andra science parks och inkubatorer i öster
Mellansverige. Projektet har syftat till att accelerera tillväxten i våra
scaleups/tillväxtbolag. Under 2018 deltog 34 företag i våra tillväxtsupport
aktiviteter. Växtzon 1 avslutades per sista mars, och Växtzon 2 startade i juni,
och kommer fortlöpa till sista maj 2021.
Under 2018 etablerade vi klustret IoT World, som plattform för det regionala
styrkeområdet Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system.
Vi lyckades ta hem ett stort projekt, IoT-hubben för offentlig logistik till
regionen på hela 25 MSEK tillsammans med RÖ, Tekniska Verken, NFC,
Östgötatrafiken, LiU och RISE. SPM är projektledare för OLIoT. I slutet av
året lyckades vi ta hem ytterligare ett projekt till IoT World, denna gång från
Tillväxtverket och inom e-handelslogistik tillsammans med Stadium, Toyota,
Ericsson och RISE. SPM är projektägare.
SPM medverkar i Visual Sweden som en aktiv projektpart, och har en halvtids
projektledare i innovationsklustret som leder arbetet inom området samhälle.
Vi är också aktiva för att säkerställa att området bildanalys ges rätt
förutsättningar att stärkas och växa i Linköping.
Under 2018 lyckades vi ta hem ett projekt ”Energiinnovationer” via
Energimyndigheten tillsammans med LEAD, NOSP och Cleantech. Projektet
löper över tre år, med en total budget på 4,5 MSEK. SPM är projektägare.
Under 2018 lyckades SPM komma med i det nationella projektet Smart
Mobility as a Service, SMaaS via SISP och Energimyndigheten. Fem svenska

regioner medverkar, och just nu pågår en tävling ”A Challenge from Sweden”,
där vi hoppas att Linköping ska ta hem platsen som testbädd för alla nya
lösningar som framkommer i tävlingen.
Under året har arbetet med att ställa om parken till mer hållbart resande
intensifierats. Samverkan med fastighetsägarna, universitetet och
kollektivtrafiken har varit med och banat väg – liksom engagemanget från ett
20-tal av parkens största arbetsgivare. Arbetet har också utvecklats till att
omfatta hållbarhet för att bidra till koldioxidneutralitet. En agenda som ska
vara vägledande för parkens bolag har utvecklats inom ramen för
Sustainability-nätverket, och därutöver har en policy för hållbara möten och
events utvecklats inom ramen för SPM AB.
Totalt sett har fler än 150 företag varit aktiva i våra olika projekt; såväl
startups, som tillväxtbolag och stora företag.
Utöver den omfattande projektverksamheten driver Science Park ett flertal
affärsorienterade nätverk och seminarieserier (i egen regi – och vissa
tillsammans med andra), däribland; HR-nätverket, Kina-nätverket, Tech
Tuesday, Lunchklubben, Sustainable Science Park, IVA Öst.
Talangfacilitering
Mjärdevi är en community med 7000 personer som är verksamma här dagligen.
Science Park är aktiva i arbetet med att skapa en attraktiv miljö för alla som
verkar i parken, och i arbetet för att attrahera fler nya talanger till Science Park.
Företagen och dess anställda behöver mötesplatser och plattformar för att
träffas, och vår strategi är till stora delar att facilitera mötesplatserna och stötta
de eldsjälar som vill driva och arrangera events och nätverksträffar utifrån vår
mission ”Supporting the brilliant minds of Mjärdevi”. Vår arena Creactive
hade ca 45 000 besökare under 2018, och det arrangerades ca 300 events.
Därutöver bidrar Science Park till att facilitera fyra olika nätverk med
talangfokus; Bright East, Break, East Sweden Tech Girls och SoftwareDev.
Att detta fungerar är av största vikt för att vår innovationsmiljö ska kännas
attraktiv för de som jobbar här – och för de som vi vill rekrytera. Syftet är att
fler ska vilja starta företag i Mjärdevi liksom jobba hos arbetsgivare i parken,
och att miljön ska kännas attraktiv och förstärka bolagens egna
rekryteringserbjudanden. Under året har vi genomfört rekryteringsmässa,
exjobbsmässa samt tillsammans med fem andra innovationsmiljöer i
Östergötland tagit fram en talangjaktsguide, som vi deltat med oss av till alla
intresserade.
Attraktivitet och marknadsföring
Ett stort och viktigt område i vårt uppdrag är att marknadsföra vår miljö och
generera en starkare attraktionskraft för Mjärdevi, Linköping och regionen. I
vårt löpande arbete ingår att hålla webben uppdaterad, och presentera ett
attraktivt och relevant innehåll. Varannan vecka skickar vi ut nyhetsbrev till
fler än 4000 prenumeranter. Vi jobbar med sociala medier som skyltfönster för
att lyfta fram våra företag; nyheter, vinnare i olika tävlingar mm samt

aktiviteter som sker i Mjärdevi – eller är relevanta för Mjärdevi-bolagen. Vår
närvaro i sociala medier har under året gjort att vi ökat med 35% procent på FB
och 7% Twitter. Under året har vi även uppdaterat infarterna till Mjärdevi med
nya skyltar, som ska profilera parken i den mer digitala eran.
En spännande insats under året är en promotion-kampanj som vi tagit fram, och
som finansierats av fastighetsägarna. Den innehåller en film, pt-presentation
och kommer också att vara en enkel trycksak. Materialet beräknas vara klart i
början av 2019.
Science Park har haft hög synlighet i press och media under 2018, dels genom
ett par debattartiklar, men även i andra medier och ett par podcasts. Corren har
ökat sin bevakning av Mjärdevi-bolagen, vilket är glädjande. Det bygger både
kunskap och stolthet hos våra Linköpingsbor. VD fick i samband med en Kinaresa under sommaren möjlighet att skriva fyra krönikor i Corren på temat.
Under slutet av året samlade SPM alla innovativa kunskapsföretag som på ett
eller annat sätt fått priser eller uppmärksammats på nationella och
internationella listor över framgångsrika bolag, till en Award Winners Lunch.
Samverkan
Science Park samverkar på bred front. Nära samverkan sker med Linköpings
universitet och det nationella forskningsinstitutet RISE för att säkerställa att
företagen får rätt vägar in till forskningen, och hjälp med sitt utvecklingsarbete.
Samarbete sker även med kårer, sektioner och studentföreningar för att
säkerställa att studenterna får kontakter och kunskap om vårt innovativa
näringsliv.
Science Park samverkar nära LEAD och Norrköping Science Park i ett flertal
projekt och processer; bl. a Växtzon, Energiinnovationer, Visual Sweden samt i
arbetet med talangjaktsguiden.
Science Park Mjärdevi har en löpande dialog med de regionala
klustermiljöerna i Östergötland; IMA, East Sweden Game, Cleantech, Vreta
Kluster, PEA, Energirikt, Aerospacekluster, Logistikklustret för att matcha
dessa mot nationella utlysningar och möjligheter som vi fångar upp via vårt
nätverk inom SISP – men också för att exponera dessa vid träffar som
delegationsbesök, Mjärdevi Update, Mjärdevi By Night mm.
Science Park Mjärdevi samverkar med övriga kommunala bolag inom ramen
för utvecklingsprojekt och aktiviteter som främjar Linköpings utveckling,
däribland IoT-hubben med Tekniska Verken, Code Summer Camp med
Stångåstaden och Sankt Kors, gemensamt webbprojekt för Linköpings
innovativa miljöer tillsammans med Sankt Kors.
Science Park Mjärdevi har en löpande dialog med Näringsliv och tillväxt om
inriktning, prioriteringar, avväganden av olika slag.
Vid sidan av vår ordinarie styrelse har vi också en studentstyrelse.
Studentstyrelsen diskuterar samma punkter som styrelsen, men med ett

studentperspektiv. Det är oerhört givande att få jobba nära studenterna för att
utveckla Mjärdevi vidare.
Bolaget har på intet sätt frångått det fastställda kommunala ändamålet.
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Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Science Park Mjärdevi agerar i linje med de uppställda kommunala
befogenheterna och i enlighet med lokaliseringsprincip, självkostnadsprincip
och likställdhetsprincip.
I vårt särskilda ägardirektiv finns skrivet ” Bolaget ska bidra med kunskap och
aktiviteter i Mjärdevi Science Park som stärker både kommunen och regionen i
samverkan med Region Östergötland”. Vissa av bolagets aktiviteter sker som
följd av detta utanför kommungränsen.
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Efterlevnad av ägardirektiv och övriga styrande
dokument

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen för bolagets interna kontroll vilket
syftar till att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig, att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt samt att lagar, förordningar
och interna regelverk efterlevs. Med interna regelverk avses främst ägardirektiv
och bolagsordning.
Bolagets revisorer gör sedvanliga granskningar av löpande redovisning och
årsredovisning och avger rapport en gång per år. Av Linköpings kommun
utsedda lekmannarevisorer, får löpande underlag om verksamhetens
utveckling.
Lekmannarevisorerna träffar bolagets VD 1-2 gånger per år för avstämningar
avseende bolagets förvaltning. Lekmannarevisorerna avger en revisionsrapport
på bolagets årsstämma. Vd skriver månadsrapporter och ekonomirapporter som
skickas till styrelsen månadsvis. Styrelsen för Mjärdevi har under 2018 haft sex
protokollförda styrelsemöten. Under 2018 genomfördes för första gången en
styrelseutvärdering, utförd av Styrelseakademin. Revisorer och
lekmannarevisorer får löpande månadsrapporter. De bjuds också in till valda
aktiviteter som bolaget arrangerar.
Science Park Mjärdevi AB bedömer att organiseringen av den interna
kontrollen har varit god under 2018.

Långsiktiga finansiella mål

Mål

2018

2017

2016

Avkastning på totalt kapital, %

>X

-1%

1%

6%

Operativt kassaflöde, mnkr

>X

Soliditet, %

> 15%

42%

43%

32%

Bolaget har inte frångått ägardirektiv eller andra styrande dokuement.
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Sammanfattande bedömning av bolagets uppfyllelse av
uppdrag

Science Park Mjärdevi AB bedömer att styrelsens och den verkställande
direktörens arbete har följt de uppställda kommunala ändamålet för 2018.

