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Ägardirektiv för Gävle Hamn AB 2018-2021
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således
ytterst underordnad kommunfullmäktige.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom
1. Företagspolicy
2. Bolagsordning
3. Kommunens vision, värdegrund samt varumärkesplattform
4. Kommunövergripande mål
5. Ägardirektiv (i form av detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv i form av
policys, reglementen, riktlinjer mm)
6. I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget
2. Kommunens direktivrätt
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade
ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller
annan lag eller författning.
3. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.
Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med
den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de
kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat
särskilt anges.

GÄVLE KOMMUN
Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22.
Tfn 026-17 80 00 (vx). Fax 026- 12 54 56
gavle.kommun@gavle.se
www.gavle.se
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4.

Syfte med bolagets verksamhet



Gävle Hamn utgör ett viktigt gods- och logistiknav för hela mellansverige.
Gävle Hamn skall vara det självklara godsnavet för sjötransporter i vår region
och därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar
utveckling i vår region.



Gävle Hamn AB ska ha en ledande roll i utvecklingen av Gävle regionen som
ett regionalt logistiskt centrum. Gävle Hamns utveckling ska medverka till att
regionens behov av effektiv hamnkapacitet kan tillgodoses i ett långt
perspektiv. Det ska ske i lämpliga former av samverkan med andra intressenter
och myndigheter.



Bolaget skall i nära samverkan med Gävle kommun, regionala organ och
statliga myndigheter verka för en infrastruktur som ger god tillgänglighet till
hamnområdet.



Bolaget skall aktivt medverka i utbyggnaden av landinfrastruktur och
logistiklösningar som syftar till att utveckla tillgängligheten till hamnens
verksamhet. Infrastruktur, verksamhet och organisation ska utvecklas i takt med
EU:s förändring, den snabba utvecklingen i Östersjöregionen samt
transportmarknadens krav. Bolagets verksamhet skall bygga på sunda
ekonomiska kalkyler.



Bolaget har uppdraget att tillse att hamnordningen efterlevs.



Bolaget ansvarar för utprickning och skötsel av befintliga fritidsbåtleder inom
Gävle kommun.



Bolaget ska utöva tillsyn och trafikkoordinering inom hamnområdet och tillse
att fartygstrafiken följer sjövägsregler och i övrigt respekterar regler om
säkerhet och ordning inom farleder och hamnområdet.



Bolaget överlåter ansvaret för driften terminalverksamheterna till en privat
operatör. Villkoren för överlåtelsen regleras i ett långsiktigt koncessionsavtal.



Bolaget har en strategisk roll när det gäller att aktivt påverka och skapa
förutsättningar för framgångsrik terminalverksamhet. Gävle Hamn AB skall
medverka till kostnadseffektiva, konkurrenskraftiga, tillförlitliga och säkra
hamn- och logistiktjänster för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Tillgängligheten i
terminalerna skall garanteras på en icke-diskriminerande grund.



Bolaget skall själva, och i samverkan med andra kommunala verksamheter
aktivt skapa förutsättningar för hamnrelaterade nyetableringar både innanför
och utanför nuvarande hamnområde.



Bolagets utveckling skall ske med långsiktighet och uthållighet.



Bolaget skall säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen
tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör
ett långsiktigt agerande.



Bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla
verksamheter bedriva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete i enlighet
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med Gävle kommuns miljöstrategiska program som syftar till att uppnå de
lokala miljömålen och minimera negativ
miljöpåverkan.
5. Balanserad styrning
Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra
perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

6. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet
Inga avkastningskrav sätts för bolaget.

7. Budget, verksamhetsplanering och bokslut
Bolaget ska följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för budget,
verksamhetsplanering, delårsrapporter och årsredovisning.
Bolagets budget och verksamhetsplan ska ligga till grund för kommunfullmäktiges
ställningstagande till revidering av ägardirektiv under punkt 4 och 6 ovan.

8. Underställningsplikt
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser
- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för
verksamheten.
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning.
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Bolaget ska därutöver tillämpa den operativa beslutsordning som fastställts för
bolagskoncernen.
Bolaget ska tillämpa de riktlinjer som finns antagna för uppföljning av personalens
eventuella bisysslor.

9. Revision
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt Aktiebolagslagen ska gälla för
revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens
alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.
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10. Bolagets medverkan i kommunal planering
Samhällsnyttan ska hävdas före affärsnyttan genom ett mer långsiktigt ansvarstagande
och genom att följa ägarnas fattade beslut om särskilda prioriteringar.
Bolaget ska vederlagsfritt medverka i kommunal planering, energiplanering,
beredskapsplanering, exploateringsplanering mm, samrådsförfaranden kring taxor och
avgifter, samt vid beredning av motions- och interpellationssvar.

