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Ägardirektiv för Innovation Örnsköldsvik AB 
 

Bolaget samägs mellan Rodret i Örnsköldsvik AB (70 %) och Höga Kusten Innovation 

ideell förening (30 %). Ägarna har gemensamt kommit överens om nedanstående 

ägardirektiv. 

 

Bolaget ska följa generellt ägardirektiv för dotterbolag inom Rodretkoncernen. Bolaget 

har att anta de koncernövergripande styrdokument som moderbolaget anser att bolaget 

omfattas av.  

 

Inledning 

Örnsköldsviks kommun har en tydlig vilja och en ambition till att växa, och 

transformeras mot ett mer hållbart samhälle till 2030. Innovation Örnsköldsvik AB ska 

genom aktiva åtgärder bidra till att stärka kommunens tillväxtplaner och långsiktiga 

näringslivsarbete genom att stärka näringslivets- och kommunkoncernens 

innovationsförmåga. Bolaget ska bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft och 

lönsamhet, med fokus på några av platsens styrkeområden som tar sin utgångspunkt i 

den regionala innovationsstrategin för smart specialisering. Bolaget ska bidra till att öka 

Örnsköldsviks attraktionskraft, positionera Örnsköldsvik på innovationskartan och 

skapa nya arbetstillfällen. Bolaget ska vara en naturlig plattform för möten mellan 

människor, akademin och företag från olika branscher. 

 

Innovation Örnsköldsvik AB ska drivas utan vinstintresse med hänsyn till det 

kommunala föremålet och ändamålet med bolagets verksamhet. Bolaget ska verka för 

en utveckling som i ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt avseende är långsiktigt hållbar. 

 

Ägaridé och verksamhetens inriktning 

Innovation Örnsköldsvik AB ska stärka Örnsköldsvik som en innovativ och kreativ 

plats. Bolaget ska bidra till ökad hållbar tillväxt genom att stimulera innovationsdriven 

utveckling, synliggöra och utveckla innovationssystemets samlade utbud och 

nätverksbyggande med lokala, regionala-, nationella-, internationella aktörer.  

Bolaget ska genom sin roll stärka akademins, forskningsinstitutens och samhällets 

koppling till näringslivet i Örnsköldsvik.  

Innovation Örnsköldsvik AB ska bidra till ett ökat entreprenörskap, att nya företag 

bildas och att fler jobb skapas i etablerade företag.  

Bolagets ska attrahera kompetens, innovationskapital och bidra till utveckling av 

innovativa idéer. 

Bolaget ska fokusera på nedan beskrivna branschområden och samskapande, utbyte av 

innovationsdriven utveckling mellan dessa; 

- Industrinära innovation 

- Kultur- och samhällsinnovation 

- Innovation inom besöksnäring 

- Tjänstebaserad innovation 

 



 

  2021-09-24 

  Sida 2(2) 

 

Bolaget ska arbeta uppsökande och i huvudsak erbjuda rådgivning, utbildning, 

matchningar, driva projekt och nätverksaktiviteter kring innovations- och 

affärsutveckling genom att fokusera på tre tjänsteområden 

- Skapa kluster, genom gränsöverskridande mötesplatser 

- Finansiering, genom att attrahera innovationskapital 

- Marknadsföring, genom att synliggöra innovationssystemet 

 

Bolaget ska genom Höga Kusten Innovation ideell förening möjliggöra att enskilda 

entreprenörer, intresseorganisationer små och stora företag kan vara medlemmar och 

genom serviceavgifter dra nytta av de tjänster som bolaget erbjuder.  

 

Målområden 

Bolaget ska identifiera och måttsätta väsentliga bolagsmål inom följande områden.  

- Skapa kluster 

- Finansiering och tillväxt 

- Marknadsföring 

 

Bolaget svarar för rekvirering av basfinansiering.  
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