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Dnr KS 2017-1103

Kommunstyrelsen

Strategisk styrning och organisering för
utvecklingsmiljöer i Linköpings kommun
Förslag till beslut
1 Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med Science Park
Mjärdevi och Sankt Kors ta fram ett förslag på hur Linköpings kommun
strategiskt styr och organiserar utvecklingsmiljöer.
2 Förslag till strategi ska presenteras i kommunstyrelsen senast i oktober
2018.
3 Kommunledningsförvaltningens tidigare uppdrag gällande att ta fram en
strategi för bransch/teknikkluster och företagsmiljöer avslutas utan att ha
fullföljts.
Ärende
Linköping är i stark tillväxt och vi ser framför oss en fortsatt kraftig tillväxt,
där Linköping är motor i regionen. Vi blir allt fler som bor och arbetar i
Linköping och regionen, där många också startar, driver och utvecklar företag
– något vi stimulerar aktivt för en fortsatt positiv utveckling. Ett prioriterat
område, i linje med ”Strategisk inriktning för ökad näringslivsutveckling i
Linköping”, är att vi ska verka för att ha utvecklingsmiljöer i internationell
toppklass.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Arbetet görs av kommunledningsförvaltningen genom Näringsliv och tillväxt
tillsammans med Science Park Mjärdevi och Sankt Kors, och genomförs i tre
huvudaktiviteter:


Nuläge och kunskapsinhämtning: Vilka aktörer initierar och driver
olika typer av utvecklingsmiljöer, hur finansieras dessa och hur följs
initiativen upp? Vilka kriterier utgör grunden för att starta ett initiativ,
vilken roll har kommunen och kommunens bolag i detta, hur samverkar
vi med regionen, med grannkommuner, Linköpings universitet och
eventuella andra aktörer? Hur arbetar andra framgångsrika kommuner
och regioner och vilka är trenderna framåt?



Framåt: Hur ska Linköpings kommun strategiskt styra och organisera
arbetet med och kring utvecklingsmiljöer i Linköping och i regionen?
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Hur organiserar vi arbetet för att säkerställa att vi kan arbeta uthålligt
och effektivt så att vi får ut önskade effekter?


Styrdokument och direktiv: Framtagning och beslut av eventuella
styrdokument samt eventuella justeringar och beslut om ägardirektiv i
främst Science Park Mjärdevi och Sankt Kors.

__________
Beslutsunderlag:
Klicka här för att ange text.

3 (5)

Bakgrund
Science Park Mjärdevi är en mogen och väl etablerad utvecklingsmiljö, som
ska fortsätta att utvecklas. Det finns dock även behov av andra typer av
utvecklingsmiljöer som attraherar företag, främjar entreprenörskap och
stimulerar tillväxt. De senaste åren har ett antal nya initiativ startats, där
kommunen i olika skepnader är involverad ihop med bland annat Region
Östergötland. För att säkerställa effektivitet – och att Linköpings kommun får
bästa utväxling på sina investerade skattemedel, behöver vi se över helheten
och lägga fast hur vi strategiskt styr och organiserar befintliga
utvecklingsmiljöer och framtida initiativ.
2015-10-20 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett samordnat förslag till strategier för bransch/teknikkluster och för företagsmiljöer (dnr KS 2015-841). Inom ramen för det
tidigare uppdraget har ett arbete påbörjats för en samordning mellan
kommunen, Sankt Kors och Science Park Mjärdevi. Det finns ett behov att få
ett förtydligande mellan aktörerna för vad var och en ska göra och ansvara för,
liksom en synkronisering av initiativen aktörerna emellan. Det är också
nödvändigt att titta på Linköping som en del av regionen Östergötland och hur
vi samordnar oss med andra relevanta aktörer, i första hand Region
Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings universitet, men det finns
även andra aktörer att beakta.
Nationellt inleds också ett arbete där SISP (Swedish Incubators & Science
Parks) har fått ett statligt uppdrag att processleda en översyn av hur man inom
en region framgångsrikt organiserar och styr utvecklings/innovationsmiljöer
som omfattar helheten av Science Parks, Inkubatorer och Kluster.
Det befintliga uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för
bransch/teknikkluster har inte omfattat helheten kring olika typer av
utvecklingsmiljöer. Vi bedömer att det är nödvändigt att ta det helhetsgreppet,
då det kommer att sätta bransch och teknikkluster i ett sammanhang och ge
vägledning kring hur just den typen av miljöer inom en helhet ska hanteras i
förhållande till andra.
Ekonomiska konsekvenser
Främst kommunledningsförvaltningen, men även Sankt Kors och Science Park
Mjärdevi får i uppdrag att tillskjuta de resurser som behövs för att genomföra
uppdraget. Uppdraget kräver inga extra medel utan kommer att genomföras
inom befintliga ramar.
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Kommunala mål
Kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018 anger bland annat följande
mål:
2. En kommun med ett växande näringsliv
Linköping ska vara en motor för regionens näringslivsutveckling och arbeta
aktivt för och värna om både det näringsliv som finns idag och för att nya
företag och branscher etableras här. Goda förutsättningar ska finnas för att fler
företag ska kunna starta, växa och anställa. Linköping ska också ligga i
framkant när det gäller att skapa förutsättningar för nya, gröna jobb.
Samverkan mellan kommunen och universitetet ska stärkas i syfte att förbättra
näringslivsklimatet och skapa nya och växande företag.
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och
internationellt
Linköpings kommun ska vara en framträdande aktör regionalt, nationellt och
internationellt och driva frågor för kommuninvånarnas bästa.
Samråd
Samråd har skett med Sankt Kors och Science Park Mjärdevi för att
säkerhetsställa transparens och ett helhetsperspektiv. De ställer sig positiva och
ser behovet.
Uppföljning och utvärdering
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi och
organisering av utvecklingsmiljöer som innefattar processer för uppföljning
och utvärdering. Redovisas till KS senast september 2018.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Pia Carlgren
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Beslutet skickas till:
Pia Carlgren, Näringslivsdirektör
Johan Kristiansson, Sankt Kors
Lena Miranda, Science Park Mjärdevi

