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Ägaridé
Hudiksvalls kommun kan genom aktiva åtgärder bidra till en utveckling inom
kommunen för befintliga företag, företag som önskar etablera sig samt nystartade
företag. Kommunen har behov av att det finns tillgång till industri- och
kontorslokaler samt mark för näringslivets behov.
HNA har därmed en viktig roll som en del av kommunens näringslivspolitik och som
en aktör för att bidra till sysselsättning och arbetstillfällen.
Ägaridé
I egen regi eller i sammarbete med andra aktörer
bidra till ökad sysselsättning/tillväxt i Hudiksvalls
kommun på kort och lång sikt genom att
- stödja nyföretagande
- utveckla befintliga företag
- främja företagsetablering

Verksamhetens mål -strategisk inriktning
Verksamheten ska bidra till
- Glada Hudiks Vision 2020 - Sveriges bästa kommun att leva och verka i ! med
dess övergripande mål
- att i samverkan med KNS´s, Kommun och Näringsliv i Samverkan, arbeta
operativt med affärsplanen för att nå det övergripande målet Blomstrande
näringsliv
- operativt stödja kommunstyrelsen i det näringslivspolitiska arbetet
- att verka för utveckling av socialt företagande eller stödja tillkomsten av sociala
företag
- att bedriva serviceverksamhet och rådgivning i näringslivsfrågor
- att verka operativt för att främja befintligt företagande, nyföretagande,
nyetableringar
- att initiera och driva projekt samt söka kompletterande finansieringskällor för
sina projekt/uppdrag
- medverkan för nya klustermiljöer
- utvecklad samverkan med olika aktörer både inom näringslivet och inom den
offentliga sektorn

Särskilda uppdrag under året
2014
- Genomföra företagsdialoger
”Skarpa mål”
(Utarbetas senare i dialog med HNA)
Sociala och ekologiska utgångspunkter
De fyra hållbarhetsprinciperna som är grunden för Hudiksvall som ekokommun
- vårda jordskorpan
- undvika onaturliga ämnen
- bevara växter och djur
- sluta slösa
ska vägleda bolagets verksamhet.
Bolaget ska tillsammans med hyresgästerna verka för effektiv energianvändning,
källsortering och ett överlag hållbart ekologiskt beteende.

Ekonomi
Anpassa sig till budgetramen, årets resultat får vara lägst nollresultat.
Inga avkastningskrav

Ägardirektiven kan förändras under mandatperioden

