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1. Bolagets ekonomi
Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Budget
2020

Budgetavvikelse

Omsättning, mnkr

17,4

15

14

14

+3,4

Balansomslutning, mnkr

10,5

5,1

4,5

-

-

1,9

1,8

1,9

-

-

Resultat efter finansiella
poster, mnkr

0,007

0,001

-0,0085

0,0009

+0,0061

Årets resultat av justerat
eget kapital, %

1

1

5

-

-

18

37

42

-

-

Nettoinvesteringar, mnkr

-

-

-

-

-

Antal anställda

9

8

6

-

-

Nyckeltal

Justerat eget kapital, mnkr

Soliditet, %

Bolagets omsättning har ökat något till följd av ökad finansiering i samband
med utökat ägardirektiv samt fler externa projekt, främst finansierade av
myndigheterna Vinnova och Tillväxtverket. Vi har en budget i balans, och våra
projekt löper på enligt plan.

1. Investeringar
Bolaget har inte genomfört några investeringar.

2. Viktiga händelser och förändringar under året
Styrelsen för Linköping Science Park AB fick i början av 2020 förnyat särskilt
ägardirektiv i samband med namnbytet från Science Park Mjärdevi till
Linköping Science Park. Styrelsen har utgått från det gemensamma samt
särskilda ägardirektivet då man tolkat uppdraget och prioriterat vad
verksamheten ska leverera under verksamhetsåret. Detta har även utgjort
underlag då VD och medarbetare tagit fram verksamhetsplan och budget för
verksamheten år 2021.

Bolaget har under året ökat sin ambitionsnivå vad gäller digitalisering, och
utöver IoT-hubben startat en långsiktig satsning med att etablera en AI-nod
samt drivit ett första projekt inom Cybersäkerhet. Inom ramen för arbete med
öppen innovation jobbar vi kontinuerligt med att identifiera framtida
utmaningar och behov hos både offentliga verksamheter och stora företag, som
kan matchas med lösningar från innovativa små och medelstora företag.
Bolaget har under året försökt att renodla verksamheten för att frigöra resurser
att jobba enligt det nya ägardirektivet. Bland annat kan nämnas att bolagets
åtagande i den gemensamma mötesplatsen Creactive är under avveckling
liksom att åtagandet att facilitera fastighetsägare inom platsen Mjärdevi har
överlämnats till fastighetsbolagen, som framöver kommer att sammankallas via
Fastighetsägarna Öst.
Rent organisatoriskt har bolaget under året vuxit med fyra personer,
motsvarande 2,75 HST, kopplat till våra externa projekt. Vi är i dag 11
personer i verksamheten.

3. Framtiden
Linköpings Science Park ämnar bibehålla och gärna öka sin ambitionsnivå.
Med vårt nya uppdrag kommer vi ytterligare stärka positioneringen av
Linköping som Sveriges främsta deeptech-region, och bygga vidare på
platsvarumärket ”Linköping – platsen där du möter framtiden”. Genom
lanseringen av en ny webb, kommer vi synliggöra hela kommunens
kunskapsintensiva och innovativa näringsliv liksom regionens alla
innovationssatsningar.
Genom kontinuerligt och utvecklat arbete med talangattraktion ämnar vi stärka
förmågan att attrahera kompetens lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt. Årligen genomför vi rekryteringsmässa, exjobbsmässa och
forskarmässa. Genom regional samverkan genomförs nationella kampanjer i
syfte att attrahera nya talanger till regionen. Under hösten har ett digitalt
matchmakingverktyg utvecklats i syfte att öka förmågan att rekrytera
internationella talanger till verksamheter i vår region genom att stärka
kontaktytorna och synliggöra behov och efterfrågan på kompetens på ett mer
effektivt sätt.
För att behålla kompetenta individer i regionen är det viktigt att det finns ett
stort utbud av events, nätverk och communities. I samband med att
mötesarenan Creactive inte längre kommer att drivas i Linköpings Science
Parks regi, är det viktigt att vi säkerställer tillgången på mötesplatser runt om i
Linköping som skapar attraktivitet hos både studenter – och mer erfaren talang
i regionen. Linköping Science Park kommer därför stötta tillkomsten av fler
nätverk och communities genom att tillhandahålla utbildning och erfa-träffar

för community managers men också genom att tillhandahålla tjänster inom
marknadsföring, administrera inbjudningar samt erbjuda lokaler. Genom att
stärka våra eldsjälar så får vi en tydligare hävstång på våra insatser och ett
utökat utbud till godo för regionens medborgare.
För att stötta våra företag med stark tillväxtpotential har vi Swedish Scaleups
som en bärande process. Programmet som innehåller stöd till växande företag –
både individuellt och i grupp – har utvecklats under sex års tid i nära samarbete
med science parks och inkubatorer i Östra Mellansverige med finansiering av
Tillväxtverket/ERUF samt regionerna inom ÖMS. Vi söker nu
bryggfinansiering i väntan på nästa programperiod, för att kunna upprätthålla
dessa processer, som skapat stort värde i denna målgrupp.
Inom arbetet för att facilitera öppen innovation och transformation är
ambitionen att hitta utmaningar och behov hos i första hand offentliga
verksamheter, men också större företag, i syfte att bidra med nya lösningar som
kan stärka dess konkurrensförmåga. Utmaningar trattas ned till konkreta behov,
och därefter presenteras möjliga lösningar i form av olika tekniska lösningar,
som kan appliceras. I processen sker ett stort lärande mellan behovsägare och
teknikleverantörer som möjliggör för bättre kravställan i kommande
upphandlingar - liksom bättre förståelse för verksamhetens behov och
förutsättningar hos leverantörerna. Detta arbete sker i dag främst inom ramen
för regionens smarta specialiseringsarbete, där Linköping Science Park
faciliteterar klusterbildningen IoT World, som inrymmer IoT-hubben samt vår
medverkan inom Visual Sweden, där vi har en 50% tjänst. Framöver kommer
även AI Sweden vara en arena för denna process. Vi ser att dessa arenor växer i
såväl intresse hos målgrupperna som relevans för att bidra i den framtida
utvecklingen och omställningen mot ett hållbart samhälle.
Organisatoriskt hoppas vi kunna bibehålla en hög projektnivå, och jobba vidare
med vår personalgrupp utan några större förändringar. Vi söker hela tiden nya
effektiva lösningar för att samordna resurser med andra
innovationsstödsaktörer i regionen.

