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Ägardirektiv för Norrköping
Science Park AB
KS 2019/1386

Fastställt av kommunfullmäktige senast den 30 mars 2020 och av bolagsstämman
den 21 april 2020.
Genom detta specifika ägardirektiv och genom ”Gemensamt ägardirektiv för
Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag” styr Norrköpings kommun
verksamheten i Norrköping Science Park AB.
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Norrköping Science Park AB kallas nedan ”Bolaget”.
Verksamhetens syfte
Bolaget ska främja företagande och entreprenörskap genom att attrahera
etableringar till Norrköping, stödja nyföretagande och tillväxt i befintliga bolag
och stimulera utvecklingsprojekt i Norrköping Science Park inom verksamheter
som bygger på̊ den forskning som bedrivs vid Linköpings universitet, främst inom
visualiseringsteknik. Bolaget ska därmed bidra till att öka nyföretagandet,
utveckla näringslivet och skapa tillväxt i kommunen.
Verksamhetens inriktning
Allmänt
Bolagets uppdrag är att erbjuda tjänster och service samt utveckla en Science Park
för företag som är anslutna till företagsparken t.ex. genom att vara hyresgäster hos
Bolaget eller genom att vara anslutna till Bolaget via olika utvecklingsprojekt.
Bolaget ska rikta sin verksamhet till de anslutna företagen, men även till andra
entreprenörer som vill starta eller utveckla ett företag. Verksamheten ska
huvudsakligen vara inriktad på kunskapsintensiva företag främst i Norrköping
men samverka med övriga aktörer som arbetar med att främja tillväxt i Region
Östergötland.
Bolaget ska medverka till nytänkande och inspiration, bidra till att Norrköpings
attraktivitet stärks och vara en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer.
Bolaget ska utgöra en oberoende mötesplats för idéer och innovativa företag som
vill utvecklas med målsättningen att främja en långsiktig ekonomisk utveckling i
Norrköping. I nära samarbete med näringsliv, akademi, samhälle och medborgare
ska bolaget bygga nätverk och vara en utvecklingspartner för nya företag i
Norrköping. Bolaget ska erbjuda verktygen och miljön för att utveckla nya idéer,
företag och marknader.
Bolaget ska genom olika aktiviteter och kommunikation sprida information om
nya trender och tekniker samt erbjuda företagen att ta del av kunskap från
forskningen vid LiU.
Nyföretagande
Bolaget ska stödja och inspirera till att starta nya företag genom olika program.
Bolaget ska vidare genom matchningar med andra aktörer och genom
marknadsföring aktivt bidra till att fler hållbara företag skapas och utvecklas i
Norrköping.
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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
Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål. Dessa gäller
generellt även för kommunens bolag i den mån målen är tillämpliga på respektive
bolag.
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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