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Fastställt av kommunfullmäktige senast den 26 september 2016 och av
bolagsstämman den 26 oktober 2016.
Genom detta specifika ägardirektiv och genom ”Gemensamt ägardirektiv för
Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag” styr Norrköpings kommun
verksamheten i Norrköping Science Park AB.

NORRKÖPING RÅDHUS AB
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Norrköping Science Park AB kallas nedan ”Bolaget”.

Verksamhetens syfte
Bolaget ska främja företagande främst inom verksamheter som bygger på den
forskning inom visualiseringsteknik som bedrivs vid Linköpings universitet.
Bolaget ska därmed bidra till att öka nyföretagandet, utveckla näringslivet och
skapa tillväxt i kommunen.
Verksamhetens inriktning
Allmänt
Bolagets uppdrag är att driva och utveckla en Science Park för företag som genom sin lokalisering i den av Klövern ägda anläggningen Norrköping Science
Park eller genom att vara hyresgäster hos Bolaget - är medlemmar i
företagsparken. Bolaget ska utveckla och vitalisera varumärket Norrköping
Science Park.
Bolaget ska rikta sin verksamhet till medlemsföretagen men även till andra
entreprenörer, som vill starta företag, samt till de kreativa näringarna.
Verksamheten ska huvudsakligen vara inriktad på kunskapsintensiva företag och
företag som arbetar med visualiseringsteknik främst i Norrköping men även i
närliggande regioner.
Bolagets uppdrag är vidare att vara motor i ett kluster av aktörer som är
verksamma inom området för visualiseringsteknik. Bolaget ska utgöra en brygga
mellan Linköpings universitet (”LiU”) och klustret och därigenom bidra till att
utveckla visualiseringstekniken inom näringslivet.
Bolaget ska genom olika aktiviteter och kommunikation erbjuda företagen att ta
del av den kunskap, som forskningen vid LiU och Norrköpings tre Swedish ICT
institut erbjuder. Bolaget ska sprida kunskap om nya trender och nya tekniker.
Nyföretagande
Bolaget ska stödja och inspirera nystartade företag genom att bland annat
arrangera nyföretagarprogram, workshops och andra aktiviteter samt utbildningar
som inspirerar till nyföretagande och entreprenörskap. Bolaget ska vidare genom
matchningar med andra aktörer och genom marknadsföring aktivt bidra till att fler
hållbara företag skapas och utvecklas i Norrköping. Bolaget ska också i mån av
tillgång upplåta sina lokaler till företagen.
Utveckling av befintligt näringsliv
Bolaget ska genom olika insatser och aktiviteter hjälpa i första hand
medlemmarna i företagsparken att utveckla sina verksamheter. Detta ska ske
utifrån respektive företags förutsättningar och behov. Medlemmarna ska uppleva
nytta med att vara en del av Norrköping Science Park. Bolaget ska aktivt
marknadsföra medlemsföretagen på Norrköping Science Parks hemsida.
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Klusterutveckling
Bolaget ska utveckla ett nätverk i form av ett kluster av forskare, företag - såväl
medlemmar i företagsparken som andra företag - och organisationer, som är
verksamma främst inom interaktiva och visuella medier men vid behov även inom
andra områden såsom tryckt elektronik. Nämnda områden är strategiska profilområden för LiU och Norrköping. Klustret ska attrahera företag och investerare från
såväl regionen som övriga landet och världen.
Övrigt
Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med
bolagsordningen. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala
kompetensen.
Verksamhetens mål
Kommunövergripande mål
För Bolagets verksamhet gäller de prioriterade mål som framgår av Bilaga 1.
Målen bygger på av kommunfullmäktige fastställda övergripande mål för
kommunen. Bolaget ansvarar för uppföljning av målen.
Ekonomiska och finansiella mål
Bolaget ska uppvisa ett rörelseresultat som ligger i linje med identifierade
jämförbara bolag. 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.
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.
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