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Utfärdat av kommunfullmäktige senast den 26 mars 2018 och av bolagsstämman
den 17 april 2018.
Genom detta specifika ägardirektiv och genom ”Gemensamt ägardirektiv för
Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag” styr Norrköpings kommun
verksamheten i Norrköping Visualisering AB.
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Norrköping Visualisering AB kallas nedan ”Bolaget”.
Verksamhetens syfte
Genom sin medverkan vid Norrköpings Visualiseringscenter C ska Bolaget främja
samarbete mellan kommunen, universitetet, näringslivet och besöksnäringen.
Därmed bidrar Bolaget till att utveckla närings- och kulturlivet i Norrköping.
Bolaget ska med sin publikt inriktade verksamhet bidra till att öka allmänhetens
och i synnerhet barns och ungdomars intresse för naturvetenskap, nya medier,
visualiseringar och gestaltning.
Bolaget ska sträva efter att där så är möjligt samordna funktioner med
Norrköpings bolagskoncern.
Verksamhetens inriktning
Bolaget ska ansvara för den operativa driften av den publika delen av Norrköpings
Visualiseringscenter C samt koordinera aktiviteter för centrets räkning. Bolaget
ska bedriva en aktiv marknadsföring av centret genom att exponera de forskningsoch utvecklingsresultat med avseende på visualisering och gestaltning som
produceras vid centret. Bolaget ska även göra egna produktioner. Det ankommer
på Bolaget att se till att produktionerna transformeras för publik visning. Bolaget
ska i samarbete med övriga aktörer i konsortiet förmedla forsknings- och
utvecklingsuppdrag.
I Bolagets uppgift ingår att administrera och visa Dom-föreställningar, utställningar och installationer, att planera och administrera föreläsningar, utbildningar
och konferenser samt att sälja biljetter till Dom- och bioföreställningar och andra
aktiviteter i centret.
Bolaget har också till uppgift att se till att restaurang och café samt butiksförsäljning bedrivs i anslutning till aktiviteterna i centret.
Bolaget ska samverka med Cnema vad gäller pedagogik, program, försäljning och
marknadsföring men även inom andra områden där detta är ekonomiskt och
verksamhetsmässigt motiverat. Bolaget ska årligen till moderbolaget Norrköping
Rådhus AB och kommunstyrelsen lämna skriftlig rapport om samverkan med
Cnema.
Bolaget ska gentemot Norrköpings kommuns tillhandahålla sina lokaler och
tjänster till självkostnadspris men i övrigt bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder.
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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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 Norrköping Visualisering AB gäller därutöver specifikt följande
kommunövergripande mål.
Mål 1. Utbildningsnivån ska höjas, fler Norrköpingsbor ska ha ett arbete och
arbetslösheten ska minska.
Mål 3. Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag
att ta och få kontakt med Bolaget.
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.
Mål 21. All mat som serveras i Norrköpings Visualiseringscenter C ska i så stor
utsträckning som möjligt vara närproducerad och ekologisk.
Ekonomiska och finansiella mål
Bolagets årliga mål avseende resultatkrav tar i beaktande 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
eventuella kortsiktiga negativa resultat. Denna så kallade buffert ska årligen
kvantifieras i en riskanalys.
Bolaget kan höja ambitionsnivån för sin verksamhet dock endast i den takt
Bolagets ekonomi tillåter.
Bolagets resultat ska årligen 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”.

4 (4)

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.
…………………………..

