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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Anna Mevius

2021-05-19

Dnr KS 2021-406

Kommunstyrelsen

Linköping Science Park AB, ändringar i särskilt
ägardirektiv
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till nytt särskilt ägardirektiv godkänns.
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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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
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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
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:
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
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Bakgrund
Under 2020 gav KS-presidierna Linköping och Norrköping kommun
Linköpings Näringslivs och tillväxtstab, Näringslivskontoret i Norrköping
Linköping Science Park AB (LiSP) och Norrköping Science Park AB (NOSP) i
uppdrag att utreda grundläggande förutsättningar att stärka samarbetet mellan
kommunernas science parkbolag, genom att utröna vilka mervärden och
positiva effekter för verksamheterna och marknaden som kunde identifieras.
Två områden identifierades och arbetet med att implementera den utökade
samverkan pågår och drivs nu av science parkbolagen.
Projektorganisationen har bestått av en politisk styrgrupp, kommundirektörerna
och biträdande kommundirektör, näringslivsdirektörer samt representanter från
LiSP och NOSP.
Mervärden som har identifierats av arbetsgruppen:
-

Långsiktighet och minskat personberoende.

-

Gemensam röst i dialoger med till exempel Region Östergötland, LiU,
ALMI, Vinnova, tillväxtverket med flera.

-

Ett gemensamt proaktivt arbete för att driva värdeskapande satsningar
och investeringar som gynnar näringslivet.

-

Skapar förutsättningar för resursdelning vilket ger ett förbättrat
erbjudande till kunden samt kostnadseffektivitet.

-

Kombinerat nätverk – tillsammans blir vi en större kritisk massa vilket
ökar attraktiviteten.

-

Förbättrar förutsättningarna till regionala uppdrag inom Scale up-stöd
(tillväxtstöd), expansion & retention (kompetensdrivna investeringar)
och talangattraktion från Region Östergötland, gemensamt driva frågan
om finansiering för det.

Som en god förutsättning för samverkan identifierades att det i de särskilda
ägardirektiven för science parkbolagen formellt saknas uppdraget att samverka.
Projektets arbetsgrupp föreslår därför att ägaren ska ge science parkbolagen det
formella uppdraget att samverka med varandra genom att skriva in det som en
del i särskilt ägardirektiv för respektive bolag. Uppdraget att samverka blir då
tydligt och uttalat från ägaren medan bolagen ansvarar för hur detta ska
genomföras. Norrköpings kommun har redan gjort detta i samband med en
pågående översyn av NOSP särskilda ägardirektiv.
Parallellt med uppdraget från KS presidierna har Kommunledningsförvaltningen, genom Näringsliv och tillväxtstaben och Digitaliseringsstaben,
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haft en dialog kring det ökade behovet av offentlig innovation och
transformation med stöd från tredje part, det kunskapsintensiva näringslivet.
Linköpings kommun är, med start 2021, med i ett tvåårigt projekt inom ramen
för satsningen Ignite Public. Detta innebär att kommunen får ta del av ett
verktyg/ en process för att arbeta med offentlig innovation och transformation
där kommunen är behovsägare och det kunskapsintensiva näringslivet är
lösningsägare. I projektet pekas Science parken ut som en nyckelaktör för att
vara bärare av en koordinerande och intermediär roll nu och i framtiden. Ett av
pilotprojektets syften är att bygga upp erfarenhet och kompetens kring denna
roll genom att arbeta med två till tre skarpa utmaningar inom Linköpings
kommuns verksamhet. Att koordinera och ha en intermediär roll i kommunens
innovationsarbete med en tredje part innebär ett nytt verksamhetsområde för
science parken.
Ignite Public är ett samverkansprogram som drivs av aktörerna Kista Science
City och Ignite Sweden med stöd av Tillväxtverket. Genom Ignite Public får
kommuner, myndigheter och landsting ta del av svensk innovationskraft. Syftet
med Ignite Public är att initiera samverkan mellan startups och offentliga
verksamheter. I projektet pekas LiSP ut som en nyckelaktör för att vara bärare
av en koordinerande och intermediär roll nu och i framtiden.
Ekonomiska konsekvenser
Initialt kommer utvecklingsmedel som finns inom Näringsliv och
tillväxtstabens budgetram tillskjutas under 2021 och 2022 för att möjliggöra för
LiSP att påbörja samverkansarbetet med NOSP och genomföra uppdraget inom
pilotprojektet Ignite Public. Därefter finns ett behov att öka basfinansiering till
LiSP för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet som har kapaciteten
att utföra sitt uppdrag. En förstärkt basfinansiering skapar även bättre
förutsättningar för att växla upp kommunens investerade skattemedel genom
regional, nationell och internationell projektfinansiering.
Kommunala mål
Ett företagsamt Linköping
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Slutsatserna och konsekvenser i Projektet har redovisats för KS-presidierna den
26 februari ”Två städer i samspel. En smart region.”. KS-presidierna för
Linköping och Norrköping ställde sig positiva till arbetsgruppens arbete och
slutsatser.
Framtagande av förslag till ändring i särskilt ägardirektiv för LiSP har skett
gemensamt av Kommunledningsförvaltningens Näringsliv och tillväxtstab och
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LiSP.
Linköpings Stadshus AB styrelse har tillstyrkt föreslagna ändringar i särskilt
ägardirektiv för Linköping Science Park AB på styrelsemöte den 26 maj 2021.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Linköping Science Park AB
Linköpings Stadshus AB

