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Tekniska  

Särskilt ägardirektiv för Linköping Science Park AB 

För den verksamhet som bedrivs i Linköping Science Park AB, nedan kallat bolaget, gäller 

förutom gemensamma ägardirektiv, även detta särskilda ägardirektiv fastställt av Linköpings 

kommun i kommunfullmäktige 2020-02-25. 

 

Ägardirektiven är ett komplement till bolagsordningen. 

1. Inledning 

Linköpings kommun ska genom aktiva åtgärder bidra till att skapa goda förutsättningar 

för näringslivets utveckling och tillväxt i Linköping. Bolaget ska bidra till detta, med 

fokus på att stimulera start och tillväxt inom kunskapsintensiva teknikföretag där goda 

kontakter med Linköpings universitet samt det regionala innovationsstödsystemet är 

viktiga grundpelare. Bolaget har en viktig roll som en del av kommunens 

näringslivspolitik, innovativa verksamhetsutveckling och som en aktör för att bidra till 

nya arbetstillfällen och därigenom en hög lokal sysselsättning. 

2. Syfte och uppdrag 

2.1. Det kommunala ändamålet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- 

och självkostnadsprincip främja ekonomisk utveckling genom att skapa goda 

förutsättningar för start och utveckling av nya kunskapsintensiva teknikföretag i 

Linköping. Bolaget utgör en oberoende arena för utvecklings- och innovationsprocesser 

som omfattar näringsliv, akademi, samhälle och medborgare. Uppdraget genomförs med 

basen i Mjärdevi som etablerad parkmiljö och Ebbepark som ny utvecklingsbar parkmiljö, 

med möjlighet att tillvarata hela Linköpings innovationskraft. 

2.2. Uppdrag 

Bolaget ska utifrån Alliansens samverkansprogram ”Ett nytt ledarskap för 

Linköping”: 

 bidra till stärkt samverkan och utbyte mellan företag, forskning och högre utbildning 

genom ett nära samarbete med Linköpings universitet och övriga offentliga 

innovationsstödsaktörer,  

 främja en positiv kultur för entreprenörskap, så att fler människor tar sig an och driver 

goda idéer samt organiserar förverkligandet av dem. Även intraprenörskap ska främjas 

som en metod för att förnya erbjudanden och säkerställa framtida konkurrenskraft i 

befintliga verksamheter. Bolaget ska även stötta trippelhelixaktörer för att främja deras 

agila och innovativa förmågor i syfte att möta den snabbt förändrade omvärlden, med 

förändrade kunder och brukares preferenser utifrån ett systemperspektiv, 

 stimulera start, utveckling och uppskalning av nya kunskapsintensiva teknikföretag i 

Linköping, med fokus inom identifierade lokala och regionala styrkeområden,  
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 i Linköping samordna det erbjudande som finns inom de olika kluster som byggs upp 

kring lokala och regionala styrkeområden, med syftet att säkerställa att företag och 

entreprenörer får kunskap om och tillgång till aktuell spetskompetens, 

 bidra till att positionera Linköping som ”platsen där du möter framtiden” genom att 

lyfta och stärka Linköpings tech-profil inom ramen för platsvarumärket Linköping,  

 verka för att attrahera nationella och internationella medel för att förstärka bolagets 

befintliga resurser med relevanta projekt som särskilt stimulerar utveckling inom 

identifierade lokala och regionala styrkeområden, 

 agera sakkunnig till Linköpings kommun gällande det lokala, nationella och 

internationella innovationsstödsystemet liksom att bistå kommunen i innovativ 

verksamhetsutveckling och att bereda ärenden vid förfrågningar om medverkan i nya 

initiativ, 

 särskilt samverka med Sankt Kors Fastighets AB utifrån deras roll som kommunens 

fastighetsbolag med uppdrag att etablera nya, intressanta kontors- och 

verksamhetsområden i Linköping.  

 särskilt samverka med Norrköping Science Park inom områden som skapar mervärde 

för kunskapsintensiva teknikföretag i Linköping, för Bolaget och för kommunen, 

 samverka med övriga aktörer som arbetar med att främja innovation och tillväxt i 

näringslivet inom och utanför kommunen samt i kommunkoncernen.  

 

För uppföljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning i anslutning till 

bokslut/redovisning av måluppfyllelse. 

Bolaget ska årligen redovisa förslag till flerårsplan med beskrivning av hur bolaget avser att 

uppfylla uppsatta mål.  

 

3. Verksamhetens mål 

3.1. Ekonomiska mål 

Bolaget ska ha ett långsiktigt resultat som är 0 - 2 % av justerat eget kapital.  

Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 15 % beräknat på justerat eget kapital. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska utgöra 

utgångspunkt för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering.  

Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa lång-

siktiga krav. 

3.2. Övriga mål 

Genomförd undersökning av NöjdMedarbetarIndex (NMI) ska överstiga 80 (skala 0-100). 
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3.3. Kommunfullmäktiges mål 

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och mål. Bolaget ska själv 

definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelse av kommunens 

inriktningar och mål. 

4. Utdelning och koncernbidrag 

Bolaget ska medverka i resultatutjämning inom Linköpings Stadshus AB för 

skatteoptimering. 

5.  Policyer och riktlinjer 

Bolaget ska följa Linköpings kommuns och Linköpings Stadshus AB:s policyer och riktlinjer 

enligt Bilaga 1. 

 


