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Ägardirektiv för Norrköping Symfoniorkester AB
För den verksamhet som bedrivs i Norrköping Symfoniorkester AB
(”Bolaget”) gäller förutom ”Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings
kommuns majoritetsägda bolag” även detta specifika ägardirektiv utfärdat
av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2 maj 2013 och
fastställt av bolagsstämman i Bolaget den 10 juni 2013.
Verksamhetens syfte
Bolaget ska erbjuda konsertverksamhet med symfonisk musik på en
konstnärlig nivå som uppmärksammas såväl nationellt som internationellt.
Norrköpings symfoniorkester ska vara en resurs för kulturlivet och stimulera
till kulturell verksamhet och därmed bidra till att utveckla kulturlivet i
Norrköping och dess region.
Verksamhetens inriktning
Bolaget ska på affärsmässig grund bedriva konsertverksamhet med
symfonisk musik med bred repertoar. Verksamheten ska vara inriktad på att
- bibehålla Norrköpings symfoniorkester som en av landets ledande
symfoniorkestrar
- bibehålla och utveckla symfoniorkesterns kvalitet genom
turnéverksamhet såväl nationellt som internationellt
- genom programutbudet möta en publik och en omvärld i ständig
förändring
- visa öppenhet och utveckla konsertverksamheten för att nå ut till nya
publikgrupper
- utveckla den konsertverksamhet som erbjuds barn, ungdomar och
familjer
- eftersträva att konserthuset ska vara en spännande kulturell
mötesplats i samarbete med andra
- genom turnéer vara ambassadör för kommunen och regionen
- göra inspelningar för olika medier.
Bolaget ska för sin verksamhet samverka med såväl regionala som
Norrköpings kommuns kulturinstitutioner.
Genom ett attraktivt utbud av konserter och andra arrangemang ska Bolaget
i samverkan med Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB
medverka till att konserthallen Louis De Geer utnyttjas effektivt som
evenemangsarena.
Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med
bolagsordningen. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala
kompetensen.
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Verksamhetens mål
Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets
prestation över tiden samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för
att ta fram jämförelsetal.
Bolaget ska mäta kundnöjdheten.
Klimat- och miljömål
Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget
ska upprätta mätbara mål som följs upp årligen.
Ekonomiska och finansiella mål
Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk
utveckling med utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och
ekonomiska risker. Bolaget ska höja ambitionsnivån för sin verksamhet i
enlighet med ägardirektivet dock endast i den takt som Bolagets ekonomi
tillåter. Soliditeten, som ett uttryck för Bolagets finansiella risknivå, ska
anpassas efter affärsriskerna och hållas stabil över tiden.
Bolagets årliga mål avseende resultatkrav ska ha sin utgångspunkt från
ovanstående med beaktande av det årliga avkastningskrav som ägaren
ställer. En ekonomisk reserv ska finnas i Bolaget innebärande att Bolagets
egna kapital ska vara tillräckligt för att alltid minst kunna balansera
eventuellt kortfristiga negativa resultat. Denna så kallade buffert ska årligen
kvantifieras i en riskanalys.
Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den 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.
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