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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Karl Hammarström

2022-03-09

Dnr KS 2022-29

Kommunstyrelsen

Linköping Science Park AB – Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2021
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Linköping Science Park AB:s verksamhet under 2021 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 2021. I
bilaga finns även Linköping Science Park Bolagsstyrningsrapport för 2021.
Bolagets bedömning är att det kommunala uppdraget är uppfyllt.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2021

2020

2019

Avkastning på totalt kapital, %

0-2

-8,6

1

1

Operativt kassaflöde, mnkr

>0

ET

ET

ET

Soliditet, %

>15

11

18

37

Nöjd MedarbetarIndex

>80

82,5

80

88

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. Under 2021 förstärktes ägardirektivet med en
skrivning om att bolaget ska bistå kommunen med innovativ
verksamhetsutveckling samt särskilt jobba med Norrköping Science Park inom
områden som skapar mervärde för kunskapsintensiva företag och verksamheter
i Linköping.
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Med det förnyade uppdraget från Stadshus AB finns en ökad förfrågan på
bolagets tjänster. En uppdaterad flerårsplan presterades för Stadshus AB under
november 2021.
För att säkerställa att företag och verksamheter får rätt stöd jobbar bolaget nära
aktörer inom det lokala och regionala innovationsstödssystemet, vilket
inkluderar kommunala bolag, regionala kluster och plattformar samt
stakeholders inom kommun, region och universitet. Bolaget jobbar även aktivt
på framförallt nationell nivå gentemot myndigheter och departement liksom
andra science parks och kluster inom närliggande områden, men bygger även
nätverk internationellt för att säkerställa rätt sammanhang för bolagen som
verkar på en global marknad.
Fler företag har engagerat sig Linköping Science Parks projekt och plattformar
inom ramen för det regionala innovationsekosystemet. Stora projekt har
avslutats framgångsrikt och ersatts av nya. Linköping Science Park har fortsatt
utveckla tjänster för kommunens främsta tillväxtbolag, sk scaleups. Bolaget har
under året stärkt sin hållbarhetsprofil liksom fortsatt lyfta säker digitalisering
som en förutsättning för all teknik-, produkter och tjänsteutveckling. Bolaget
har också lyckats attrahera medel för att utveckla nya metoder och verktyg för
att öka kvalificerad matchning i syfte att säkerställa rätt kompetens till
näringslivet.
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 0 mnkr (0). Årets omsättning
uppgår till 18 mnkr (17). Bolagets soliditet uppgår till 11 % (18). Målet är en
soliditet >15%. Orsaken till att årets soliditet är lägre har påverkats stort av att
hälften av nästkommande års basfinansiering fakturerades under 2021 och
genererade en uppbokad skuld i 2021 års bokslut på 4 400 tkr, vilket således
blåste upp balansomslutningen med motsvarande belopp. Exkluderas detta
belopp ur balansräkningen ger det en soliditet på 15 %.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Linköping Science Park AB:s
verksamhet för 2021 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
2021, 2022-03-09
Bilaga 1 - Linköping Science Park AB, Måluppfyllelse 2021
Bilaga 2 - Linköping Science Park AB, Bokslut 2021
Bilaga 3 - Linköping Science Park AB, Bolagsstyrningsrapport 2021
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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 2021”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen
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Controller, Karl Hammarström
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