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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Marcus Wahlström

2019-03-06

Dnr KS 2019-137

Kommunstyrelsen

Science Park Mjärdevi AB - Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2018
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att Science Park Mjärdevi AB:s verksamhet
under 2018 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 2018.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Science Park Mjärdevi AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av
det kommunala uppdraget under år 2018 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 2018. I
bilaga finns även Science Park Mjärdevis Bolagsstyrningsrapport för 2018.
Bolagets bedömning är att det kommunala uppdraget är uppfyllt. Bolaget har
för 2018 inte uppfyllt det av kommunfullmäktige uppsatta målet avseende
resultat, målet ska dock ses som långsiktigt.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2018

2017

2016

Resultat av justerat eget kapital, %

0-2

-1

1

6

Soliditet på justerat eget kapital, %

>15

42

43

32
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Nedan följer kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Bolagets yttersta mål är att stödja företagens tillväxt och innovation och att
bidra till ökad sysselsättning i kommunen. Målet för 2025 är att Mjärdevi ska
ha 500 företag i parken med fler än 9 000 anställda. Det var vid strategins
antagande en ökning över 10 år med 200 företag och 3 000 anställda. Per 201812-31 finns det 375 företag med 7 000 anställda i parken. Antalet rekryteringar
som genomförts av bolagen under 2018 uppgick till 880, enligt nyligen
genomförd studie, varav 490 var nyrekryteringar. Under 2018 växte parken
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med ytterligare 25 bolag vilket innebär att det vid årsskiftet finns ca 400 bolag i
Mjärdevi.
Science Park Mjärdevi samverkar med övriga kommunala bolag inom ramen
för utvecklingsprojekt och aktiviteter som främjar Linköpings
utveckling.Bolaget har en löpande dialog med Näringsliv och tillväxt om
inriktning, prioriteringar, avväganden av olika slag.
Bolaget agerar i linje med de uppställda kommunala befogenheterna och i
enlighet med lokaliseringsprincip, självkostnadsprincip och
likställighetsprincip. I det särskilda ägardirektivet 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.
Soliditetsmässigt uppnår Science Park Mjärdevi målet och soliditeten hamnar
på 42 % (43). Resultatmässigt uppnår bolaget inte kommunens uppsatta mål för
2018 och landar på -0,09 mnkr (0,01), målet ska ses som långsiktigt. Årets
nettoomsättning uppgick till 13 mnkr (13).
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Science Park Mjärdevi AB:s
verksamhet för 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Science Park Mjärdevi AB – Uppfyllelse av det kommunala uppdraget
2018, 2019-03-06
Bilaga 1, Måluppfyllelse 2018
Bilaga 2, Årsredovisning 2018
Bilaga 3, Bolagsstyrningsrapport 2018
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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 2018”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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