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Science Park Mjärdevi AB, ändringar i särskilt
ägardirektiv

Dnr KS 2019-709
Ärende
Genom att utveckla den strategiska styrningen och organiseringen för
utvecklingsmiljöer i Linköpings kommun tillvaratas på ett mer effektivt sätt
den potential som finns i kommunens unika förutsättningar för innovation och
tillväxt. Det genomförs dels genom ett namnbyte från Science Park Mjärdevi
till Linköping Science Park, vilket frigör science parkbolaget från den
avgränsade fysiska platsen Mjärdevi, dels genom ett förnyat uppdrag som
fastslås i det särskilda ägardirektivet för bolaget.
Genom det förnyade särskilda ägardirektivet för kommunens science
parkbolag:






erhålls en samordnande funktion som bättre tillgängliggör de
erbjudanden som finns i innovationsstödsystemet till entreprenörer och
företag i Linköping
erhålls en funktion som kan vara en möjliggörare för den
innovationskraft som finns i ”techhubben” Linköping som helhet, och
inte bara den geografiskt avgränsade platsen Mjärdevi
underlättas och stärks etableringen av den nya parkmiljön Ebbepark
skapas förutsättningar för en resurseffektiv kommunikation och
positionering av Linköpings techprofil både lokalt och i nationella och
internationella sammanhang
stärks förutsättningarna att attrahera nya företagsetableringar såväl som
offentliga innovations- och utvecklingssatsningar till Linköping

Kommunens science parkbolag har kunskapen, förmågorna, erfarenheten och
nätverken som krävs för att hantera det komplexa lokala, nationella och
internationella innovationsstödsystemet och är den kommunala aktör som kan
bära ett sammanhållande uppdrag liksom uppdraget att för
Kommunledningsförvaltningen bereda förfrågningar om att medverka i nya
initiativ.
Målet är att skapa ett utvecklings- och innovationsklimat i Linköping och
regionen, som håller internationell klass och som gör att fler kunskapsintensiva
tillväxtföretag startas och utvecklas framgångsrikt i Linköping och att fler
internationella kunskapsintensiva företag väljer att etablera sig här liksom att
stanna och fortsätta investera över tid, samtidigt som vi lyckas att attrahera mer
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nationella och internationella medel för innovation och utveckling till
Linköping.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka att nytt särskilt ägardirektiv för Science Park
Mjärdevi AB godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Science Park Mjärdevi, ändringar i särskilt ägardirektiv,
2019-11-13
Bilaga – Förslag till nytt ägardirektiv för Science Park Mjärdevi AB
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till nytt särskilt ägardirektiv godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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