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§ 192 Linköping Science Park AB, ändringar i särskilt
ägardirektiv
Dnr KS 2021-406
Ärende
Linköping Science Park AB:s syfte och uppdrag är att med iakttagande av
kommunal likställighets- och självkostnadsprincip främja ekonomisk
utveckling av nya kunskapsintensiva teknikföretag i Linköping. Bolaget ska
bland annat bidra till stärkt samverkan och utbyte mellan företag, forskning och
högre utbildning genom ett nära samarbete med Linköpings universitet och
övriga offentliga innovationsstödsaktörer.
Linköpings kommun ser Linköping Science Park som den centrala
organisationen i kommunens och regionens innovationsstödsystem. Science
parken utgör en basinfrastruktur för att långsiktigt kunna driva effektiv
kommersialisering och hållbar tillväxt i kommunen, regionen och Sverige.
Linköpings kommun ser ett behov av att långsiktigt förstärka Linköping
Science Park för att främja innovation och utveckling i Linköping.
Under 2020 gav KS-presidierna i Linköping och Norrköping Linköpings
Näringsliv och tillväxtstab, Näringslivskontoret i Norrköping, Linköping
Science Park AB (LiSP) och Norrköping Science Park AB (NOSP)
(tillsammans science parkbolagen) i uppdrag att identifiera grundläggande
förutsättningar att stärka samverkansområden som skapar mervärden
(Projektet).
Som en god förutsättning för samverkan identifierades att det i de särskilda
ägardirektiven för science parkbolagen formellt saknades uppdraget att
samverka. Projektets arbetsgrupp förslår därför att skriva in i respektive
särskilda ägardirektiv att science parkbolagen ska samverka. Norrköpings
kommun har redan gjort detta i samband med en pågående översyn av NOSP:s
särskilda ägardirektiv.
Parallellt med uppdraget från KS presidierna har Kommunledningsförvaltningen, genom Näringsliv och tillväxtstaben och Digitaliseringsstaben,
haft en dialog kring det ökade behovet av offentlig innovation och
transformation med stöd från tredje part, det kunskapsintensiva näringslivet.
I samband med förslaget att formellt ge LiSP i uppdrag att samverka med
NOSP föreslås att även komplettera LiSP:s särskilda ägardirektiv med uppdrag
att bistå kommunen i innovativ verksamhetsutveckling. Med innovativ
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verksamhetsutveckling menas att LiSP, utöver sitt tidigare rådgivande uppdrag,
tar en operativ roll när kommunens innovation och transformation sker i
samarbete med en tredje part. Att koordinera och ha en intermediär roll i
kommunens innovationsarbete med en tredje part innebär ett nytt
verksamhetsområde för LiSP. Därför föreslås ett förtydligande kring detta
uppdrag i särskilt ägardirektiv genom tillägget att bistå kommunen i innovativ
verksamhetsutveckling.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att nytt särskilt ägardirektiv för
Linköping Science Park AB godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Linköpings Stadshus AB styrelsemöte 2021-05-26, § 13
ojusterat
Tjänsteskrivelse – Linköping Science Park AB, 2021-05-19
Bilaga 1 – Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Linköping Science Park AB
Bilaga 2 – Rapport ”Två städer i samspel. En smart Region”, Linköping
kommun och Norrköpings kommun - Utredning kring förutsättningar och
eventuella mervärden vid utvecklad samverkan kopplat till kommunernas
innovationsmiljöer, 2021-02-26
Yrkanden
Denise Cassel (KD) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
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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