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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Marcus Wahlström

2017-02-28

Dnr KS 2016-852

Kommunstyrelsen

Science Park Mjärdevi AB - Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2016
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att Science Park Mjärdevi AB:s verksamhet
under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Science Park Mjärdevi AB uppfyllt sitt
uppdrag för 2016.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Science Park Mjärdevi AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av
det kommunala uppdraget under år 2016 godkänns.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Science Park Mjärdevi AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2016.
Bolagets bedömning är att det kommunala uppdraget är uppfyllt. Det
budgeterade minusresultatet för 2016 var något högre än utfallet. Att styrelsen
godkänt ett budgeterat minusresultat beror på den omstrukturering av
verksamheten som planerats för 2016. För 2017 har en budget i balans
presenterats för styrelsen. Bolaget har för 2016 inte uppfyllt målet gällande
resultat till följd av det budgeterade underskottet, målet är långsiktigt.
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Science Park Mjärdevi AB
Resultat av justerat eget kapital
Soliditet beräknat på justerat eget kapital

Ekonomiska måltal
utifrån
Ägardirektiv
0-2%
15%

2016
neg
32%

Långsiktigt
Långsiktigt

Nedan följer kommunledningskontorets sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Under året har ett nytt varumärke utvecklats. Ett namnbyte har skett till
Science Park Mjärdevi, i syfte att leda målgruppen rätt in i verksamheten. Ett
stort arbete har genomförts för att ta fram en varumärkesplattform, en

2 (3)

budskapsplattform och en ny grafisk profil. Under 2017 kommer profilen att
implementeras liksom en ny webbsida utvecklas.
Science Park Mjärdevi har under året verkat för att bidra till Linköpings
kommuns samverkansprogram ”Höjda ambitioner för Linköping”.
Tillsammans med övriga kommunala bolag har de verkat för att Linköping ska
upplevas som en kommun där det är attraktivt att bo, leva och verka i. Bolaget
har under året också verkat aktivt för att minska segregationen genom att
engagera sig i frågor som bidrar till ett öppet och inkluderande klimat i Science
Park.
Bolaget har bidragit till att skapa förutsättningar för ökat företagande och
entreprenörskap. Detta genom att verka för att attrahera etableringar, stödja
nyföretagande och tillväxt i befintliga företag och stimulera utvecklingsprojekt
i Mjärdevi samt genom att utveckla goda kontakter med Linköpings
Universitet. Under året har styrelsen för Science Park antagit en ny strategi för
parken med målet att verka för att Mjärdevi år 2025 ska ha 500 företag i parken
med fler än 9 000 anställda.
Under början av 2015 genomgick Science Park, som en följd av den nya
strategin och inriktningen, en stor organisationsförändring för att säkerställa att
bolagets anställda besitter rätt kompetens för att stötta företagen i deras
utveckling. Tidigare anställda har under början av året fasats ut, och nya
medarbetare har tillträtt tjänster innan och efter sommaren.
Generellt har parkens bolag utvecklats väl under 2016. Det är många företag i
parken som växer, både omsättningsmässigt och personalmässigt. För de unga
innovativa småföretagen och start-up bolagen har bolaget under året etablerat
mötesplatsen ”Startup Meetup”. En gång i månaden bjuds bolagen in till en
träff på ett aktuellt tema. Träffarna genomförs hos olika bolag, så det blir även
ett sätt för företagen att visa upp sin verksamhet.
Soliditetsmässigt uppnår Science Park Mjärdevi målet och soliditeten hamnar
på 32 % (58). Resultatmässigt uppnår bolaget inte kommunens uppsatta mål för
2016 och landar på -0,4 mnkr (0), det budgeterade minusresultatet för 2016 var
något högre än utfallet. Att styrelsen godkänt ett budgeterat minusresultat beror
på den omstrukturering av verksamheten som planerats för året. Årets
nettoomsättning uppgick till 10,0 mnkr (10,3).
Kommunledningskontoret bedömer att Science Park Mjärdevi AB:s
verksamhet för 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

__________
Beslutsunderlag:
Bilaga, Uppfyllelse av uppdraget 2016 del 1 & del 2 från Science Park Mjärdevi AB
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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 2016”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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