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Ägardirektiv för Örnsköldsvik Airport AB 
 

Kommunfullmäktiges vision, mål och utvecklingsprogram anger den strategiska 

färdriktningen för hur det ska vara att leva och verka i och besöka framtidens 

Örnsköldsvik. Med utgångspunkt från det och utifrån att bolagskoncernen är en 

värdeskapande, attraktiv och hållbar del av, och möjliggörare till, Örnsköldsviks 

utveckling har följande ägardirektiv formulerats för att ange verksamhetsinriktning 

och målområden för bolaget. 

 

Inledning 

Örnsköldsvik Airport AB ska säkerställa att kommersiell- och samhällsviktig 

flygtrafik till och från Örnsköldsvik drivs, samt beakta den kommunala 

lokaliseringsprincipen.   

 

Örnsköldsvik Airport ska drivas på ett affärsmässigt sätt med hänsyn till det 

kommunala föremålet och ändamålet med bolagets verksamhet. Bolaget ska sträva 

mot en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, 

investeringsbehov och risker. Bolaget ska följa och agera utifrån den generella 

utvecklingen i branschen samt aktivt delta i samhällsplanering som berör 

verksamheten.  

 

Bolaget ska tillsammans med övriga kommunkoncernen proaktivt arbeta för en framtid 

för fler, hållbar utveckling samt att tillvarata innovationskraft och digitaliseringens 

möjligheter.  

 

Ägaridé 

Örnsköldsvik Airport AB ska äga, förvalta och utveckla kommunens flygplats på ett 

säkert sätt. Bolaget ska möjliggöra för samhällsviktigt flyg samt främja utveckling och 

tillväxt inom regionen genom att säkerställa att kommersiell flygtrafik, till och från 

Örnsköldsvik kan bedrivas som en viktig kommunikationskanal för kommunens 

invånare, näringslivet och besöksnäringen.  

 

Verksamhetens inriktning 

Örnsköldsvik Airport AB ska: 

• förbereda anläggningarna för att möta framtida flygplatsinfrastruktur. 

• öka inrikes- och utrikespassagerarantalet genom att påverka operatörer och 

researrangörer till produktutveckling av befintliga och nya destinationer.  

• tillsammans med kommunen och andra aktörer utveckla flyget, genom tex att aktivt 

delta i flygsamverkan. 

• vara en aktiv part i utvecklingsarbetet och marknadsföra platsen Örnsköldsvik och 

Höga Kusten som destination.  

• utveckla flygplatsområdet till att bli ett attraktivt område för andra verksamheter. 
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• aktivt bidra till att utveckla LFV:s testbädd (LARC) på flygplatsen, i syfte att 

förbättra verksamhetens resultat, positionera flygplatsen i branschen, samt stärka 

Örnsköldsviks attraktivitet inom forskning, innovation och utbildning. 

 

Målområden 

Örnsköldsvik Airport ABs bolagsmål ska utgå från:  

• Ekologisk hållbarhet med kunden i fokus 

• Social hållbarhet med kunden i fokus 

• Ekonomisk hållbarhet med kunden i fokus  

o sträva efter att bära merparten av sina kostnader 

 

Bolagsmålen ska verka för arbetsplatsens attraktivitet och kundernas nöjdhet. 

 

Bolaget ska aktivt arbeta med ständiga förbättringar gällande resurs- och 

kostnadseffektivitet samt till ägaren redovisa ett antal för bolaget styrande nyckeltal.  

 

Beräknad investeringsvolym överstigande beslutad årlig investeringsram + 3 Mkr av 

beslutad årlig investeringsram, ska godkännas av Rodret.  
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• Ägarpolicy för kommunägda bolag - Beskriver grundprinciperna för Örnsköldsvik 

kommuns ägarstyrning 

• Bolagsordning för Örnsköldsvik Airport 
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