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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Marcus Wahlström

2021-03-05

Dnr KS 2021-186

Kommunstyrelsen

Linköping Science Park AB - Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2020
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Linköping Science Park AB:s verksamhet under 2020 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Linköping Science Park AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2020. I
bilaga finns även Linköping Science Park Bolagsstyrningsrapport för 2020.
Bolagets bedömning är att det kommunala uppdraget är uppfyllt. Bolaget har
för 2020 uppfyllt samtliga av kommunfullmäktige fastställda finansiella mål.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2020

2019

2018

Avkastning på totalt kapital, %

0-2

1

1

-1

Operativt kassaflöde, mnkr

>0

0,05

0,04

-0,05

Soliditet, %

>15

18

37

42

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Styrelsen för Linköping Science Park AB fick i början av 2020 förnyade
särskilda ägardirektiv i samband med namnbytet från Science Park Mjärdevi
till Linköpings Science Park. I korthet säger dessa att bolaget ska stötta
tillkomsten av nya företag och växande företag kopplat till kommunens
kunskapsintensiva näringsliv. Bolaget ska även stötta befintliga företag och
verksamheter i sitt förnyelsearbete.
Bolaget har under året jobbat för att skapa en plattform för att lyfta uppdraget
att omfatta hela Linköping. Samtal med systerbolaget Sankt kors har också
initierats för att diskutera gränssnitt mellan de båda verksamheterna.
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Det gångna året har på många sätt präglats av pandemin. Bolag inom branscher
som har en hög andel export, är del av globala leverantörskedjor eller jobbar
inom transport har haft det extra tufft. Många söker sig till den neutrala
plattform som Science Park utgör. Genom pågående klustersatsningar och
projektplattformar samt täta dialoger med företagen har bolaget kunnat ställa
om innehållet i många pågående processer för att bättre matcha bolagens behov
under pandemin.
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.
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 0 mnkr (0). Årets omsättning
uppgår till 17 mnkr (15). Resultatkravet har uppfyllts för 2020. Bolagets
soliditet är högre än ägarens krav och uppgår till 18 % (37).
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Linköping Science Park AB:s
verksamhet för 2020 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Linköping Science Park AB - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget
2020, 2020-03-05
Bilaga 1 – Linköping Science Park AB, Måluppfyllelse 2020
Bilaga 2 – Linköping Science Park AB, Bokslut 2020
Bilaga 3 – Linköping Science Park AB, Bolagsstyrningsrapport 2020
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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 2020”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Controller, Marcus Wahlström
Linköpings Stadshus AB
Linköping Science Park AB

