Ägardirektiv

Ägardirektiv för Upplev
Norrköping AB

Utfärdat av kommunfullmäktige senast den 26 mars 2018 och fastställt av
bolagsstämman den 17 april 2018.
Genom detta specifika ägardirektiv och genom ”Gemensamt ägardirektiv för
Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag” styr Norrköpings kommun
verksamheten i Upplev Norrköping AB.

HÄNORRKÖPING RÅDHUS AB
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Upplev Norrköping AB kallas nedan ”Bolaget”.
Verksamhetens syfte
Bolaget ska bidra till att göra Norrköping till en av Sveriges ledande kommuner
inom besöksnäringen. Bolaget ska bidra till att ge kommunens invånare och
besökare ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter och därmed bidra till positiv
utveckling inom besöksnäringen, tillväxt i kommunen och till att bygga varumärket Norrköping.
Verksamhetens inriktning
Bolaget har ett samordnande ansvar att tillsammans med näringslivet och
kommunen marknadsföra Norrköping som en attraktiv ort att besöka. Bolaget ska
i samarbete med andra aktörer aktivt verka för att stärka Norrköpings position
inom besöksnäringen. Bolagets verksamhet och marknadsföring ska ske med
utgångspunkt från gällande kommunikationsplattform.
Bolaget ska vidare arbeta aktivt för att förmå och underlätta för externa arrangörer
att förlägga olika typer av evenemang till Norrköping. Bolaget ska härvid ha en
samordnande och exklusiv roll gentemot arrangörer när det gäller att genomföra
olika evenemang i Norrköping.
Bolaget ska även, på uppdrag av ägaren och på eget initiativ, genomföra
evenemang.
Bolaget ska ha ett nära samarbete med det lokala näringslivet och angränsande
kommuner i syfte att uppnå samverkan och medfinansiering av olika aktiviteter
och projekt. Ett projekt med den inriktningen är samarbetet med Linköpings
kommun i Convention Bureau.
Bolaget ska driva turistbyråverksamhet.
Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med
bolagsordningen. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala
kompetensen.
Mål
Bolaget ansvarar för uppföljning av nedanstående mål enligt Norrköping Rådhus
AB:s anvisningar.
Kommunövergripande mål
Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål. Dessa gäller
generellt även för kommunens bolag i den mån målen är tillämpliga på respektive
bolag. För Upplev Norrköping AB gäller därutöver specifikt följande kommunövergripande mål.
Mål 3. Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag
att ta och få kontakt med Bolaget.
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Mål 6. Bolaget ska stärka Norrköping som boende och besöksort genom ett
utvecklat samarbete i regionen och med övriga grannkommuner samt med andra
aktörer.
Mål 7. Kommunens kultur och fritidsaktiviteter ska ge kommunens invånare,
turister och andra besökande upplevelser av högsta kvalitet. Därför ska
Norrköping vara regionens kulturhuvudstad och Sveriges musikhuvudstad.
Mål 8. Bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Mål 13. Norrköpings kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom
att främja lika rättigheter och möjligheter att delta i samhället oberoende av kön,
förutsättningar och bakgrund
Mål 18. Norrköpings kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att
vara energisnål, öka det förnybara samt att minska utsläpp i olika former.
Ekonomiska och finansiella mål
Bolaget ska ha en buffert i syfte att kunna täcka negativa budgetavvikelser i form
av ett eget kapital, som inte understiger viss andel av budgeterade kostnader.
Andelen fastställs i samband med budgetprocessen. Bolaget ska även mäta och
följa upp storleken på egengenererade intäkter.
Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall,
fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av koncernbidrag eller
utdelning till ägaren kan uppfyllas. I övrigt ska resultatdisponering ske i enlighet
med vad som anges i ”Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns
majoritetsägda bolag”.
Bolaget ska ingå i kommunens (Internbankens) finansförvaltning för att uppnå
största möjliga koncernnytta.
Socialt ansvar
Bolaget ska erbjuda praktikplatser i sin verksamhet och även i övrigt ta socialt
ansvar särskilt vad gäller integration och hållbar utveckling.
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