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Ärende
Mari Hultgren (S) föreslår i en motion daterad 2020-07-06 att:



Linköpings kommun bekostar följeforskning av kommunens
innovationsmiljöer
Linköpings kommun i samverkan med universitetet låter en
följeforskare utvärdera kommunens innovationsmiljöer

Med utgångspunkt i Linköpings kommuns näringslivsprogram arbetar
kommunen för att stärka entreprenörskapet och öka det lokala företagandet
samt främja start och utveckling av kunskapsintensiva teknik- och
tjänsteföretag. Kommunledningsförvaltningen, genom Näringsliv och
tillväxtstaben, har sedan 2018 drivit ett långsiktigt strategisk utvecklingsarbete
för att maximera utväxlingen av kommunens investerade skattemedel för
innovation och utveckling. Detta arbete har skett och sker i olika steg.
2018-01-16, § 10, gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att
tillsammans med kommunens science parkbolag och Sankt Kors Fastigheter ta
fram ett förslag på hur Linköpings kommun strategiskt styr och organiserar
utvecklingsmiljöer. Som ett resultat av detta arbete föreslogs en förstärkning av
kommunens science parkbolag genom förnyat uppdrag i särskilda ägardirektiv
och ett namnbyte av Science Park Mjärdevi till Linköping Science Park vilket
genomförts efter beslut i Kommunfullmäktige 2020-02-25, § 34.
De finansiella medel som kommunen investerar i Linköping Science Park och
andra utvecklingsmiljöer så som t ex LEAD inkubator och Vreta Kluster följs
årligen upp och kopplas samman med målsättningen i kommunens
Näringslivsprogram. Bolagen följer även själva upp på effekter och
måluppfyllelse. Därutöver sker följeforskning kopplat till specifika projekt
eller initiativ men det saknas aktuell följeforskning för Linköpings Science
Park som helhet.
Kommunledningsförvaltningens föreslår därför att motionen bifalls i sin helhet
för att under 2022 genom följeforskning följa upp kommunens investerade
medel för innovation och utveckling med fokus på Linköpings Science Park
förnyade uppdrag. Kommunledningsförvaltningens föreslår att Näringsliv och
tillväxtstaben får ansvar för genomförandet och att det öppnas upp för
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möjligheten att använda följeforskare oberoende av lärosäte. Det viktiga är att
forskaren är väl insatt i de nationella och regionala innovationsstödsystemen.
För att genomföra uppdraget behöver kommunstyrelsen avsätta medel under
2022 för att bekosta följeforskningen då det inte ryms inom kommunstyrelsens
befintliga budgetram.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att senast 2021-04-30 återkomma
till kommunstyrelsen med en plan för genomförande samt finansiering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Följ upp Linköpings innovationsmiljöer, svar på motion (S),
2021-01-11
Motionen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Kommunstyrelsen får uppdrag att verkställa motionens förslag.
3. Uppföljning ska ske till kommunstyrelsen senast 2021-04-30.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionären
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