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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Louise Källbom

2020-02-25

Dnr KS 2020-155

Kommunstyrelsen

Science Park Mjärdevi AB - Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2019
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrkes.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Science Park Mjärdevi AB:s verksamhet under 2019 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Ärende
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen besluta om den
verksamhet som respektive bolag har bedrivit under föregående år har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Huvuduppdraget för Science Park Mjärdevi AB är att stötta kunskapsintensiva
och innovativa företag i start och tillväxtfas. Inom projektet Swedish Scaleups,
ett samverkansprojekt mellan 10 science parks och inkubatorer i Östra
Mellansverige, ligger fokus på att utifrån de skalande företagens behov bygga
processer och erbjudanden som stöttar dem på tillväxtresan. Under 2019 har
114 företag i ÖMS-regionen deltagit i våra huvudaktiviteter; i Östergötland har
19 bolag deltagit i tillväxtsupport och 3 i accelerationsfas. Mätningar visar att
de bolag som deltagit i projektet har haft en 50 % bättre utveckling än gängse
företag.
Sedan starten för 35 år sedan, har bildanalys varit en spetskompetens bland
Mjärdevi-företagen. Även mobil kommunikation och uppkopplade produkter
och system har med åren blivit en kärnkompetens, i vår Science Park, som är
en enorm smältdegel av ICT-kompetens i ett brett perspektiv. Inom ramen för
Vinnväxt-initiativet Visual Sweden har i dag närmare 60 företag strålat
samman för att göra Östergötland till Sveriges främsta kompetenscentrum
inom visualisering och bildanalys.
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När bolagen i Science Park får frågan vad deras främsta tillväxthinder är blir
svaret talang. Science Park Mjärdevi AB jobbar sedan några år tillbaka med att
stötta företagen i att finna rätt kompetens dels genom att skapa en attraktiv
miljö i Mjärdevi genom att arrangera events, community-stärkande aktiviteter
samt facilitetera nätverk med fokus på individens utveckling.
Samtliga ekonomiska mål som anges i det specifika ägardirektivet uppfylldes
2019. Nöjd kundindex och nöjd medarbetarindex mättes inte under 2019.
Science Park Mjärdevi AB bedömer att organiseringen av den interna
kontrollen har varit god under 2019. Bolagets styrelse gör en årligen en
riskanalys. Verksamheten har en stor projektverksamhet vilket medför till viss
sårbarhet och därmed risker.
Som bilagor finns inlämnad Måluppfyllelse 2019 – Science Park Mjärdevi AB,
Bolagsstyrningsrapport 2019 – Science Park Mjärdevi AB samt Bokslut 2019 –
Science Park Mjärdevi AB.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Science Park Mjärdevi AB:s
verksamhet för 2019 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
2019, 2020-02-25
Bilaga 1 - Måluppfyllelse 2019 – Science Park Mjärdevi AB
Bilaga 2 - Bolagsstyrningsrapport 2019 – Science Park Mjärdevi AB
Bilaga 3 - Bokslut 2019 – Science Park Mjärdevi AB
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Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens
verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten. Det innebär att kommunstyrelsen
årligen ska besluta om den verksamhet som respektive bolag har bedrivit under
föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. I respektive bolags
specifika ägardirektiv beskrivs ändamålet och befogenheterna.
För att kommunstyrelsen ska kunna avgöra om bolagens verksamhet har varit
förenlig med det kommunala ändamålet samt inom de kommunala
befogenheterna lämnar bolagen rapporterna måluppfyllelse 2019,
bolagsstyrningsrapport 2019 samt bokslut 2019. Nedan sammanfattas dessa
rapporter och det görs en helhetsbedömning om verksamheten som Science
Park Mjärdevi AB har bedrivit under 2019 har varit förenlig med det
kommunala ändamålet samt inom de kommunala befogenheterna.
Det kommunala ändamålet samt inom ramen för de kommunala
befogenheterna
Enligt det specifika ägardirektivet är ändamålet med Science Park Mjärdevi
AB:s verksamhet att med iakttagande av kommunal likställighets- och
självkostnadsprincip främja ekonomisk utveckling i kommunen genom att
marknadsföra Linköpings science parkmiljö, genom samverkan med
Linköpings universitet och andra aktörer stärka och utveckla nätverk,
aktiviteter och projekt som stimulerar start och utveckling av
kunskapsintensiva företag och därigenom bidra till att nya företag och nya
invånare attraheras till kommunen.
Huvuduppdraget för Science Park Mjärdevi AB är att stötta kunskapsintensiva
och innovativa företag i start och tillväxtfas. Inom projektet Swedish Scaleups,
ett samverkansprojekt mellan 10 science parks och inkubatorer i Östra
Mellansverige, ligger fokus på att utifrån de skalande företagens behov bygga
processer och erbjudanden som stöttar dem på tillväxtresan. Under 2019 har
114 företag i ÖMS-regionen deltagit i våra huvudaktiviteter; i Östergötland har
19 bolag deltagit i tillväxtsupport och 3 i accelerationsfas. Mätningar visar att
de bolag som deltagit i projektet har haft en 50 % bättre utveckling än gängse
företag.
För att bidra till Linköpings kommuns ambitiösa mål om att bli
koldioxidneutrala år 2025, faciliterar Science Park Mjärdevi nätverk, events
och projekt för att bidra till att fler tar sig an utmaningen och skapar lösningar
som verkar för en hållbar omställning. Sedan snart två år har Science Park
deltagit ett projekt rörande Sustainable Mobility as a Service, via
Energimyndigheten. Projektet har syftat till att ställa om mot ett mer hållbart
resande, och i Östergötland har vi jobbat för att samla regionala aktörer för att
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bygga samman ett eko-system, som kan möjliggöra för nya
mobilitetslösningar.
Ytterligare ett projekt som stärker positionen som mobilitetsnod är projektet
Elin, och under ett par år kämpat för att få autonoma bussar till Linköping.
Enträget arbete gav under hösten resultat, och det rullande forskningsprojektet
Elin har intagit Campus. Projektet har initierats av VTI i samarbete med LiU,
RÖ och Linköpings kommun. Mjärdevi är del av projektgruppen, och bolagen i
Science Park bidrar till projektet med teknik både inom it och trafiksäkerhet.
Två av regionens fem styrkeområden har lite extra fäste i Mjärdevi. Sedan
starten för 35 år sedan, har bildanalys varit en spetskompetens bland Mjärdeviföretagen. Även mobil kommunikation och uppkopplade produkter och system
har med åren blivit en kärnkompetens, i vår Science Park, som är en enorm
smältdegel av ICT-kompetens i ett brett perspektiv. Inom ramen för Vinnväxtinitiativet Visual Sweden har i dag närmare 60 företag strålat samman för att
göra Östergötland till Sveriges främsta kompetenscentrum inom visualisering
och bildanalys.
När bolagen i Science Park får frågan vad deras främsta tillväxthinder är blir
svaret talang. Behovet är enormt, och tillgången begränsad. Konkurrensen är
stenhård. Science Park jobbar sedan några år tillbaka med att stötta företagen i
att finna rätt kompetens dels genom att skapa en attraktiv miljö i Mjärdevi
genom att arrangera events, community-stärkande aktiviteter samt facilitetera
nätverk med fokus på individens utveckling – dels genom att facilitetera
utvecklingsprojekt med fokus på talangattraktion. Ytterligare aktiviteter som
genomförs för att förstärka kopplingen mellan företag och talanger är events
som rekryteringsmässa, exjobbsmässa samt forskarmässa.
Några aktiviteter har genomförts under året i syfte att stärka vår profilering har
varit att vi under februari tog emot en tysk pressdelegation inför
Hannovermässan, som gick av stapeln i april, och där Sverige stod värd under
2019. Under slutet av april stod Mjärdevi värd för en Europa-konferens för vår
internationella branschorganisation International Association of Science Parks
and Areas of Innovation, IASP. Under september deltog vi vid årskonferensen
för IASP, där Fredrik Larsson, höll en presentation om Global Impact Jam –
och där ett av våra startups pitchade; Interspectral. Under december
uppmärksammade vi de bolag och entreprenörer som under året fått priser och
utmärkelser med en gemensam lunch för ”Science Park Award Winners 2019”.
Intern kontroll
Science Park Mjärdevi AB bedömer att organiseringen av den interna
kontrollen har varit god under 2019. Bolagets styrelse gör en årligen en
riskanalys. Under 2019 har fullt fokus varit att introducera den nya styrelsen
och hantera en ev namnförändring. En riskanalys för detta har genomförts i
kombination med att ett par frågor från 2018 års riskanalys bearbetats.
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Verksamheten har en stor projektverksamhet, som följd av ett uttalat mål från
styrelsen. Verksamhetens pengar växlas upp med medel från olika myndigheter
som Energimyndigheten, Vinnova samt Tillväxtverket via EU:s regionala
strukturfondsmedel. Projektverksamheten medför ett antal risker. Dels är vi
sårbara då vi är en liten personalgrupp och projekten blir lidande om vi får ett
personalavhopp eller ett sjukdomsfall – avbrott som i värsta fall skulle kunna
leda till bristande leveranser som i sin tur skulle kunna göra oss
återbetalningsskyldiga.
Dessutom är det en balansgång att ha lagom många och lagom stora projekt
som tar vid varandra - vi blir sårbara om vi har för lite projekt och för stor
organisation, och vice versa om vi har för många projekt och för lite personal.
Att överbrygga mellan olika program (bl a Horizon) är svårt, då det ligger utom
vår kontroll, och vi riskerar att ha en mellanperiod innan nästa
utlysningsomgång tar vid. Att säkerställa kritisk kompetens under denna
mellanperiod är av största vikt, för att slippa bygga upp kompetens på nytt,
vilket blir både tungt för organisationen samt kan minska förtroendet för
organisationen som en stabil projektpartner.
Måluppföljning enligt det specifika ägardirektivet
Samtliga ekonomiska mål som anges i det specifika ägardirektivet uppfylldes
2019. Nöjd kundindex och nöjd medarbetarindex mättes inte under 2019.
Science Park Mjärdevi AB

Mål

Soliditet
Avkastning på justerat eget kapital
NöjdKundIndex
NöjdMedarbetarIndex

> 15 %
0-2 %
> 80
> 80

2019

2018

37
1
-

42
-1
-

-

-

Kommunledningsförvaltningen bedömer att Science Park Mjärdevi AB:s
verksamhet för 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Controller, Louise Källbom
Linköpings Stadshus AB
Science Park Mjärdevi AB

