Upplev Norrköping AB
Kommunens övergripande mål
Kommunens övergripande mål

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet

Mål 2 Norrköpings kommun ska ha ett
positivt näringslivsklimat där vi
underlättar att starta, utveckla och
etablera företag.

Upplev Norrköping AB ska bidra till en positiv utveckling av
besöksnäringen som leder till fler arbetstillfällen och tillväxt i
Norrköpings kommun.
Målbeskrivning
Bolagets verksamhet ska erbjuda attraktiva evenemang som lockar
både kommunens invånare samt besökare och därmed bidra till en
ökning av besöksnäringen och fler arbetstillfällen.

Mål 3 Det ska i alla lägen vara både
snabbt och enkelt för människor och
företag att ta och få kontakt med
kommunen.

Upplev Norrköping AB ska ha en tydlig kontaktväg in i bolaget.

Mål 6 Vi ska stärka Norrköping som
boende- och besöksort genom ett
utvecklat samarbete i regionen och med
övriga grannkommuner samt med andra
aktörer.

Upplev Norrköping AB ska i samarbete med andra aktörer aktivt
verka för att stärka Norrköpings position inom besöksnäringen.

Målbeskrivning
Bolaget ska möjliggöra för människor och företag att enkelt och tydligt
ta och få kontakt med bolaget.

Målbeskrivning
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.
Bolaget ska stimulera till ett välmående närings- och föreningsliv
genom att samarbeta med företag, organisationer och andra aktörer
vid framtagande av sitt utbud.
Bolaget ska verka för att andra aktörer ska genomföra arrangemang i
Norrköpings kommun.

Mål 7 Kommunens kultur- och
fritidsaktiviteter ska ge våra invånare,
turister och andra besökare upplevelser av
högsta kvalitet. Därför ska Norrköping
vara regionens kulturhuvudstad och
Sveriges musikhuvudstad.

Upplev Norrköping AB ska ge invånare, turister och andra
besökande upplevelser av högsta kvalitet.
Målbeskrivning
Bolaget ska genom ett brett utbud och en god samverkan med andra
aktörer arbeta för att besökande får en helhetsupplevelse med högsta
kvalité.
Bolaget ska i så stor utsträckning som möjligt samarbeta med
kommunkoncern för att skapa helhetsupplevelse med mervärde och
högsta kvalité. Samarbetet kan röra sig om alltifrån dialog med
tekniska kontoret angående framkomlighet till och från evenemang till
samordning av evenemang mellan fler bolag inom bolagskoncernen.

Mål 8 Norrköpings kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare.

Upplev Norrköping AB ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Målbeskrivning
Bolaget ska ha en organisation och värdegrund som präglas av
respekt, delaktighet och trovärdighet.

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.

Upplev Norrköping AB ska främja lika rättigheter och möjligheter.
Målbeskrivning
Bolaget ska främja mångfald och inkludering genom att erbjuda ett
brett utbud av evenemang. Bolaget ska även möjliggöra för människor
att upptäcka och delta i de evenemang som bolaget erbjuder.
Bolaget ska årligen anordna återkommande och avgiftsfria evenemang
som alla kan nyttja.
Bolaget ska sträva efter en jämställd och jämlik organisation och
verksamhet.
Bolaget ska erbjuda praktikplatser i sin verksamhet och även i övrigt
ta socialt ansvar särskilt vad gäller integration.

Mål 18 Norrköpings kommun ska bidra till Upplev Norrköping AB ska verka för att bidra till den gröna
den gröna omställningen genom att vara omställningen.
energisnål, öka det förnybara samt minska
Målbeskrivning
utsläpp i olika former.
Bolaget ska bidra till den gröna omställningen genom att i så stor
utsträckning som möjligt använda närproducerade, miljövänliga och
ekologiska produkter och tjänster. Bolaget ska även i övrigt ta ett
socialt ansvar.

