Ägardirektiv för de helägda
bolagen inom
Stadsbackenkoncernen
Fastställdav kommunfullmäktige2009-09-28 § 615
Revideradav kommunfullmäktige2011-02-28 § 88
Revideradav kommunfullmäktige2013-03-25 § 83
Revideradav kommunfullmäktige2015-10-26 § 313
Revideradav kommunstyrelsen2015-09-14 § 316
Revideradav kommunfullmäktige2015-11-30 § 332
Revideradav kommunfullmäktige2016-01-25 § 7
Revideradav kommunfullmäktige2016-03-29 § 87
Revideradav kommunfullmäktige2017-06-26 § 154
Reviderad av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 122

1
Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda
bolag i koncernen Stadsbacken AB

1

1.1

Allmänt

1

1.2

Ägarstyrning och ansvarsfördelning

1

1.3

Kommunkoncernens huvudprioritering

2

1.4

Mål för verksamhet och ekonomi

2

1.5

Bolagens verksamhetsresultat

2

1.6

Hållbar tillväxt

3

1.7

Samordning inom koncernen

3

1.8

Uppföljning och analys

6

2

Bolagsspecifika ägardirektiv

6

2.1 Stadsbacken AB

6

2.2

Sundsvall Energi AB

7

2.3

Sundsvall Elnät AB

7

2.4

Mitthem AB

8

2.5

Sundsvall Vatten AB

9

2.6

Sundsvall Oljehamn AB

10

2.7

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB

10

2.8

Sundsvall Logistikpark AB

10

2.9

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

11

2.10

Reko Sundsvall AB

12

1 Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda
bolag i koncernen Stadsbacken AB
För de bolagsom ingår i Stadsbacken
AB -koncernen(nedanbenämnd
Stadsbacken
koncernen) gäller följandegemensamma
ägardirektiv.För varje bolag finns
dessutomett bolagsspecifiktägardirektivsom innehållerunika direktiv för respektivebolag.
Vid svårighetermed tolkningenav ägardirektivenskaen dialog förasmed Stadsbacken
AB i
förstahandoch i andrahandmed kommunstyrelsen.

1.1 Allmänt
K ommunenskabedrivaverksamheti bolagsformdär det direkt eller indirekt skaparnytta för
kommunenoch dessmedborgareoch faller inom denkommunalakompetensen
.

1.2 Ägarstyrning och ansvarsfördelning
Det gemensamma
ägardirektivetför Sundsvallskommunshelägdabolag ska tillsammansmed
övriga styrdokumentvaraett verktyg för ägarensstyrningav bolagen. Utöver ägardirektiven
reglerasbolagensverksamhetoch förhållandegenom:
Lagaroch författningar
Bolagsordning
Ä garpolicy
Härutöverhar samtliga av kommunenhelägdabolag, att följa kommunensmål- och
resursplansamtövriga styrdokumentsom har fastställtsav kommunfullmäktige. Styrelseoch
verkställandedirektör är skyldig att ha god kännedomom innehålleti samtligastyrande
dokumentsom grundför styrningoch ledning av respektivebolag.Det ankommerpå
Stadsbacken
AB att i dialog medbolagenklargörai vilken utsträckningolika bolag berörsav
styrdokument
en. Stadsbacken
AB skaredovisautfallet av denbedömningentill
kommunstyrelsen
. Det åligger vidarebolagetatt hålla sig uppdateradom någotstyrdokument
tillkommer, utgåreller ändras.
Slutligenskasamtligabolag aktivt medverkai kommunensövergripandesamhällsplaneri
ng
samtöka och stödjasamverkanmedandrakommuner.
Inom ramenför ägarstyrningenregleras ansvarsfördelningen
mellan kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen,
moderbolagetStadsbacken
AB samtdessdotterbolagpå följandesätt:
K ommunfullmäktigeska ta ställning innanbeslutfattasi verksamhetensom är av
principiell beskaffenheteller annarsav störrevikt .
Påbolagsstämmautövaskommunenslagstadgadeinflytandei bolaget. Bolagsstämman
utgör bolagetshögstabeslutandeorgan.
Kommunstyrelsenutövar kommunensledningsfunktionöver Stadsbacken
AB och
bolagen.
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Stadsbacken
AB utövaroperativstyrning,tillsyn samtuppföljning av de bolagsom ingår i
koncernen.
Bolagens styrelsehar det operativaansvaretför bolagetoch att verksamhetenhar en
effektiv ledning,organisationoch verksamhetsstyrning
.
Den verkställandedirektörenskaskötaden löpandeförvaltningenenligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar.
Lekmannarevisorerna
skaårligeni sin granskningsrapport
särskilt yttra sig om huruvida
bolagensverksamhetbedrivitsi enlighetmedändamåleti bolagsordning,ägardirektiv,
liksom de kommunalabefogenhetersomutgör ram för verksamheten.
Sevidareägarpolicyför Sundsvallskommunsbolag(KS-2013-00138).

1.3 Kommunkoncernens

huvudprioritering

Bolagenska i samverkanmed övriga kommunalaverksamheteroch andraaktörerbidra aktivt
till att utjämnasocialaskillnaderi levnadsvillkormellan Sundsvallsborna.
Detta förklarasi
”Mål och resursplan2019-2020 – Ett Sundsvallsom håller ihop”. I den av kommunstyrelsen
beslutade” Ett Sundsvallsom håller ihop – Utjämnasocialaskillnadermellan
Sundsvallsborna
– plan för huvudprioriteringeni MRP 2019-2020med plan för 2021-2022”
angeshur bolagen förväntasarbetamed detta(KS-2019-00214).

1.4 Mål för verksamhet och ekonomi
Helägdabolag inom Stadsbackenkoncernen
omfattasav Styr- och ledningsmodellför
Sundsvallskommunkoncern
, och skaarbetai enlighetmed denna.
Bolagensverksamhetskabedrivaspå affärsmässigagrunderinom ramenför måletom hållbar
tillväxt (se avsnitt1.6 nedan). Bolagenska eftersträvaett ekonomisktresultatsom ger
utrymmebådeför en årlig avkastningtill ägarensamtför en långsiktig konsolideringav
bolaget.
För att ägarenskakunnafölja upp bolagensutvecklingoch statusskabolagen, i sambandmed
uppföljningeni enlighetmed styr- och ledningsmodellför Sundsvallskommunkoncern
,
redovisautfallet på de ekonomiskaoch verksamhetsinriktade
nyckeltalensom fastställs i detta
ägardirektiv.
Utöver dessanyckeltal kan Stadsbacken
AB ställakrav på ytterligarenyckeltal liksom att
varje enskilt bolagkan läggafast egnanyckeltalsom bedömsintressantaför att följa bolagets
utveckling.

1.5 Bolagens verksamhetsresultat
Stadsbacken
AB skai enlighetmed Styr- och ledningsmodellför Sundsvallskommunkoncern
redovisabolagensverksamhetsresultat
utifrån följande perspektiv:
Medborgareoch brukare – hur uppleverde vi är till för våratjänster?Här kan
exempelvisbrukarnöjdhet,tillgänglighetoch demokratifrågoringå.
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Medarbetare– har medarbetarna
hållbaraförutsättningaratt skapaen bra verksamhet?
Processoch verksamhet– möjliggör våra egnaarbetssätteffektiva tjänsterav rätt
kvalitet?
Ekonomi– sätterramarnaför vilka resursersom finns. Hur användsresursernapå det
mesteffektiva och långsiktigt hållbarasättet?
I dennaredovisningska ocksåingå en analysav kostnaderför bolagenskunderför olika
tjänster.
Relevantanyckeltal skai förstahandjämföras med sammanyckeltalhos liknandebolag,ägda
av andrakommuner.Om sådanajämförandenyckeltal saknasskaredovisningenske genom
jämförelseröver tid.

1.6 Hållbar tillväxt
Bolagenska i samverkanmedövriga kommunalaverksamheteroch andraaktörerarbetaför
att förbättravälfärdenoch livskvalitetenför nuvarandeoch kommandegenerationer
Sundsvallsbor.Samtidigthar bolagenocksåett ansvaratt bidra till att bevarajordensförmåga
att uppehållaliv med heladessmångfald.Ambitionen är att stärkade positiva sambanden
somfinns mellan ekonomisk, social och ekologisk utveckling,där en hållbartillväxt är en
viktig konkurrensfaktorför Sundsvallsfortsattautveckling.
Vidare skabolagenfölja det som angesi mål- och resursplan 2019-2020 med plan för 20212022underrubrikerna”Ett hållbartSundsvall”och ”God miljö och minskadklimatpåverkan”
där det ävenunderstryksatt Sundsvallskaställasig bakomoch arbetaför att uppnåmåleni
Agenda2030.Det innebärävenatt bolagen skafölja de miljörelateradedokumentsom är
beslutadeav kommunfullmäktige.Vidare ska bolagensäkerställaen låg miljöpåverkani den
egnaverksamheten.
Slutligenska bolagensframtida investeringargöraspå ett sådantsättatt det innebären rimlig
brukarkostnadför kunderna.

1.7 Samordning inom koncernen
Koncernnyttagår före bolagsnyttaoch därmedska bolagenha en helhetssyni sina
verksamheteroch aktivt verkaför koncernnytta.Bolagensverksamheterska samordnasmed
kommunensövriga verksamheter.Bolagenska fortlöpandesamrådamedövriga kommunala
bolagoch nämndersamtandramyndigheteroch organisationersom berörsav bolagens
verksamhetsområden
.
1.7.1 Arbetsgivapolitiska
Arbetsgivarpolitisk

direkti v

strategi

Bolagenska aktivt medverkatill att uppfylla Sundsvallskommunsarbetsgivarpolitiska
strategi.Det innebäratt bolagentillsammansmed kommunensförvaltningarskaeftersträvaen
enhetligheti arbetsgivarpolitiken,exempelvisgällanderutiner, arbetssättoch tillämpningar.
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Bolagenska följa intentionenoch inriktningeni arbetsgivarpolitikensolika delar.Bolagen ska
endastundantagsvisfrångådettaom det finns särskildaskäl, exempelvisutifrån lagstiftning
eller kollektivavtal. Detta innebärblandannatatt bolag endastundantagsvis,exempelvis
utifrån hänvisningtill kollektivavtal, skaerbjudaandraförmånerän Sundsvallskommun.
Chefs - och medarbetarplattform

Bolagenska aktivt medverkatill och följa Sundsvallskommunschefs- och
medarbetarplattfor
m. Chefs- och medarbetarplattformen
skablandannatanvändas
vid utvecklings- och lönesamtal,introduktion,rekrytering,avveckling,samtchefsutveckling
och utbildning med mera.
Strategi för jämställdhetsintegrering

Bolagenska aktivt medverkatill och följa Sundsvallskommunsstrategiför
jämställdhetsintegrering.Det innebärbland annatatt senastår 2021 skabolagenha säkerställt
att alla verksamheterarbetarför likvärdig verksamhet,serviceoch bemötande,likvärdig
myndighetsutövning,likvärdig fördelningav resurseroch likvärdig fördelningav makt och
inflytandetill alla kvinnor och män,flickor och pojkar oavsettkönsöverskridande
identitet
eller uttryck, etnisktillhörighet, religion eller annantrosuppfattning,funktionsnedsättning,
sexuellläggningeller ålder.
Årlig uppföljning

Bolagenska ingå i kommunensårliga uppföljning av det systematiskaarbetsmiljöarbetet
enligt kommunensbeslutademodell från 2020.
Medarbetarenkät

Bolagenska deltai Sundsvallskommunmedarbetarenkät.
Deltagandesker på sammasättsom
för kommunensförvaltningar.
Kompetensförsörjning

Kommunfullmäktigesförväntaderesultatenligt mål och resursplan2019-2020 medplan för
2021-2022 är att ävenbolagenår 2020 har en upprättadplan för hur kommunenskasäkra
kompetensförsörjn
ingen.Å r 2022skaävenbolagenkunnaredovisaresultatav arbetetmed att
säkrakommunenskompetensförsörjning.
Sundsvallskommunhar en upprättadprocessför
kompetensförsörjning
. Bolagenska senastinför 2021 deltaaktivt i och vara en del av denna
process.
Anställningsvillkor

för verkställande direktörer

Anställningsvillkorför verkställandedirektöreri bolagenskafölja intentionernaför
anställningsavtalför förvaltningsdirektöreroch upprättasi samrådmed HR-direktör vid
Sundsvallskommun.
Dialog om utformning av arbetsgivarpolitik

Dialog om utformningav kommunensarbetsgivarpolitikskeri HR-styrgruppen. Bolagen
utseren gemensamrepresentanttill HR-styrgruppen.Valet anmälstill HR-direktör vid
Sundsvallskommun.
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Arbetsgivarpolitiska

riktlinjer

Kommunensarbetsgivarpolitiskariktlinjer gäller bolageni de fall det angesi respektive
riktlinje. Vid översynav befintliga riktlinjer och framtagandeav nya riktlinj er tasställning till
om ävenbolagenomfattas.
1.7.2 Offentlighet och sekretess
Bolagenska hålla sinahandlingarförvaradeoch registreradesåatt återsökningkan ske enligt
offentlighet- och sekretesslagen.
Bolagenskaarkiverasinahandlingarenligt arkivlagenoch
kommunensreglerför dokument- och arkivhantering. Vad som gäller för kommunens
arkivvårdska ocksåtillämpasav bolagen.
1.7.3 Allmänna handlingar
Vad som föreskrivsi tryckfrihetsförordningenom rätt att ta del av allmännahandlingarhos
myndigheterskai tillämpliga delarävengälla handlingarhosbolagdär kommunenutövarett
rättsligt bestämmande
inflytande. Sådanabolag är vid tillämpningenav offentlighet- och
sekretesslagen
att jämställasmed myndighet.
1.7.4 Dataskyddsförordningen
Personuppgifterfår behandlassålängedet finns ändamålför det. När ändamålethar nått sitt
slut skapersonuppgiftergallrassnarast,om det inte finns en rättslig grundför att fortsätta
lagradem.Med rättslig grundmenasom det finns ett avtal eller rättslig förpliktelse.De
registreradeska få information om hur deraspersonuppgifterbehandlasenligt GDPR,vart de
kan vändasig för registerutdragoch rättafelaktig information i sambandmed
anställningsavtalet.
1.7.5 Bestämmelser för arvoden och ersättningar
Bolagenska följa gällandebestämmelserom arvodenoch ersättningartill förtroendevaldaoch
personermed förtroendeuppdrag
i Sundsvallskommunkoncern
.
1.7.6 Representation samt mutor o ch andra otillbörliga förmåner
Bolagenska följa gällanderiktlinjer för representationsamtmutor och andraotillbörliga
förmåner.
1.7.7 Service från servicecenter
Bolageninom Stadsbackenkoncernen
skabeställa tjänsteravseendeinre stödfunktionerfrån
servicecenterutifrån aktuellariktlinjer, beslutoch gällandetjänstekataloger
. Vid eventuella
avvikelserskade rapporterastill kommunstyrelsenvia Stadsbacken
AB .
1.7.8 Planering för extra ordinär händelse
Kommunfullmäktigehar fastställtkrisledningsplanför Sundsvallskommuninför och vid
extraordinärahändelseri fredstidoch höjd beredskap.Av planenframgåratt
krisledningsnämnden
utsesav kommunfullmäktigeoch att planenomfattaralla verksamheter
inom kommunkoncernen.
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Varje bolaghar skyldighetatt ingå i kommunensorganisationför extraordinärahändelseroch
att vidta de åtgärdersom beslutasav krisledningsnämnden.
Såledesskabolagenupprätta
planerför extraordinärahändelser,revideraplanernaårligenoch setill att planernabyggerpå
riskanalyserinom respektiveverksamhet.

1.8 Uppföljning och analys
Koncernenssamladeverksamhetsresultat
samtekonomiskaresultatskaredovisasi enlighet
medStyr- och ledningsmodellför Sundsvallskommunkoncern
, seävenavsnitt 1.5 ovan.Detta
i form av en bolagsstyrningsrapport
. Utfallet av den internakontrollenskaredovisasvid
sammatillfälle.

2 Bolagsspecifika ägardirektiv
2.1 Stadsbacken AB
2.1.1 Uppdrag
Stadsbacken
AB skaägaoch förvalta aktier i aktiebolagsom Sundsvallskommunanvänderi
sin verksamhet.Bolagethar till uppgift att omhänderhaägarfunktioneni dotterbolagen.
Bolagetskahålla sammanden kommunalabolagskoncernen
samtefter ägarensdirektiv
ansvaraför koncernensövergripandeutveckling och strategiskaplaneringoch styrning vari
skainbegripasstyrning och uppföljning utifrån det som angesi kapitel 1.
Stadsbacken
AB är moderbolagi Stadsbackenkoncernen
och äger100 % av bolagensom
berörsav direktiven.
Bolagetska:
Se till att varje bolaginom Stadsbackenkoncernen
prioriterar långsiktig hållbartillväxt
Utvecklasamspeloch dialog mellan ägaren,dessrepresentantoch dotterbolagenavseende
verksamheternas
resultatoch budgethållning,effektivitet och kvalitet
Utvecklaeffektiviteteni koncernenoch successivtstärka koncernensekonomiskaställning
Genomväl avvägdakoncernbidragsetill att Stadsbacken
kan fullgöra sina åtagandemot
kommunen
I förkommandefall täckaförlusteri dotterbolagen
Setill att enskilt dotterbolaginom Stadsbackenkoncernen
arbetari enlighetmed Styr- och
ledningsmodellför Sundsvallskommunkoncern
.
Resultatetav uppföljning och utvärderingska redovisasi form av en
bolagsstyrningsrapport
. Målen skablandannatvisa på resultatetav effektiviteteni bolagen
samtdär det är möjligt j ämföramed motsvarandeverksamheteri andrakommuner
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2.1.2 Ekonomiska direktiv
Soliditetenför koncernenskauppnå8-12 %
Avkastningenpå egetkapital för koncernenska uppnå12 %
Stadsbacken
skamed beaktandeav koncernensekonomiskaställning, lämnautdelningen
till kommunenårligen

2.2 Sundsvall Energi AB
2.2.1 Uppdrag
SundsvallEnergiAB ska varadrivandei att energiverksamheten
i Sundsvallbyggsut och
utvecklasför att uppnågodaenergilösningarinom kommunenmed fokus på förnyelsebar
energi.
SundsvallEnergi AB är moderbolagi en koncern(Energikoncernen).
Bolagetska:
Ha hög leveranssäkerhet
och servicenivåsamttillhandahållamiljöanpassade
produkteroch
tjänstertill konkurrenskraftigapriser
2.2.2 Ekonomiska direktiv
Genomeffektiv förvaltning skabolagetuppnåett uthålligt, starkt och växanderesultatmed
god värdetillväxtför ägaren.Bolagetskasäkerställaatt det finns ekonomisktutrymmeför
bolagenstekniskaförvaltning,underhåll,investeringaroch reinvesteringar.
Prissättningav fjärrvärmeinstalla
tion och den rörliga kostnadenför fjärrvärmeska
sammantaget
ge en ekonomiskvinst för bolagetsamtidigtsom prissättningenskauppmuntra
fortsattomställningtill fjärrvärme.
Avkastningskrav:rörelsemarginalen
skauppgåtill 12 %

2.3 Sundsvall Elnät AB
2.3.1 Uppdrag
Bolagetska:
I nom Sundsvallskommun– i tätort såvälsom på landsbygden– äga,driva och utveckla
nätverksamhetför överföringav el samtfiberoptisktkommunikationsnätsamtvaraen aktiv
huvudmaninom dessaområden.
Tillhandahålla,långsiktigt underhållaoch investerainom ovannämndaområdenför
befintlig och blivandebebyggelseinom verksamhetsområdet.
Skapaförutsättningarför fastighetsägare
att anslutasig till stadsnätet,för boendeoch
verksammai hela kommunenatt användastadsnätet,samtför marknadensolika aktöreratt
levereravia stadsnätet.Dettaskaskepå konkurrensneutrala
och icke diskriminerande
villkor
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Tillsammansmed ServaNetAB samti samverkanmed LänsstyrelsenVästernorrlandoch
andrakommuneri länet,medverkatill byggandetav ett regionaltortsammanbindande
fibernät(via EU-projektetDig.2020)
Tillsammansmed ServaNetAB , utan att snedvridaeller hämmakonkurrensenpå området,
fortsättautbyggnadenav fibernätpå landsbygdeni Sundsvall.
A rbetaför att antaletstadsnätsanslutna
fastigheterårligen ökar
2.3.2 Ekonomiska direktiv
Avkastningenskalångsiktigt uppgåtill 14 % (resultatföre bokslutsdispositioner
och skatti
relationtill egetkapital)
Prisnivåernaskajämförasoch varakonkurrenskraftigai förhållandetill andraaktörerpå
den svenskamarknaden

2.4 Mitthem AB
2.4.1 Uppdrag
Bolagetska:
Förvärva,äga,förvalta och försäljafastighetereller tomträttersamtbyggabostäder,
affärslägenheter
samtkollektiva anordningar.Bolagetskanär det utformarsina
bostadsprojekt,bidra till en variationav bebyggelsei förhållande till närliggande
bebyggelse
Ä ga mellan 5 000 och 7 000 lägenheter
A rbetatillsammansmed andraaktörermed att utvecklabostadsmarknaden
i kommunen
Jobbaaktivt med lösningarför olika boendemålgrupper
och vid nyproduktionskabolaget
tillgodoseefterfråganpå skilda lägenhetsstorlekar
i hela kommunen
Säkerställakommunens bostadsgaranti
till Mittuniversitetetsstudenter
Bidra til l bostadsförsörjningen
i kommunenoch ta ett aktivt ansvarför att möjliggöra
exploateringav stadsdelar
. Bolagetskaävenerbjuda tryggaoch säkrabostädersamt
tillgänglig utemiljö
A ktivt erbjudaboendeinflytandeoch medbestämmande
för att öka boendekvalitén
I proportiontill sin marknadsandel
utvecklaen effektiv samverkanmedkommunenoch
erbjudaett bra boendeför ekonomisktsvagahushålleller hushållsom av andraskäl har
svårt att hävdasig på bostadsmarknaden.
Försörjningsstödskabetraktassom inkomst.
Vidare skalångvarigstadiginkomst ge rätt att hyra lägenhet
Utvecklaett bra och varieratboendeför studenteroch aktivt samverkamed studentkåren
och Mittuniversiteteti frågor av betydelseför studenternas
bostadssociala
behov
Erbjuda100 ändamålsenliga
lägenheterper år för kommunensegnaverksamheter
I enlighetmed Sundsvallskommunshandlingsplanför bostadsförsörjning
, skabolaget
producerahyresrätteri serviceorteroch sådanabostädersom efterfrågasav äldre
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Erbjuda100 lägenhetertill ungdomari åldern18-26 år
Använda10 % av resultatetföre bokslutsdispositionoch skatttill socialaprojekt i
bostadsområden.
Dessaprojekt skakopplastill kommunkoncernens
huvudprioritering,se
avsnitt1.4.
Ta särskildhänsyntill avsnitt 1.6 och strategiför ökat trähusbyggande
(KS-2018-00122)
vid nybyggnationoch förvaltning.
2.4.2 Ekonomiska direktiv
Genomen god ekonomiskhushållningsjälvständigtkunnamöta variationi efterfråganoch
konjunktursamtskapaegnaekonomiskaresurserför nyproduktion.
Avkastningenskalångsiktigt uppgåtill 1,4 % beräknadsom (rörelseresultat+ finansiella
intäkter)/ marknadsvärde
på totala tillgångar

2.5 Sundsvall Vatten AB
2.5.1 Uppdrag
SundsvallVattenAB har som syfte att äga,driva och utvecklade allmännavatten- och
avloppsanläggningarna
samtvaraen aktiv huvudmanför det allmännavatten- och
avloppsnätetinom Sundsvallskommun.
SundsvallVattenAB ska utifrån ett långsiktigthållbart perspektivoch på affärsmässiga
grunderförseSundsvallskommunmed rent vatten.Bolagetskatillhandahålla,långsiktigt
underhållaoch investerai vatten- och avloppsförsörjningför befintlig och blivande
bebyggelseinom verksamhetsområdet
för den allmännaanläggningeni Sundsvallskommun.
SundsvallVattenAB bedriveren verksamhetmed produkteroch tjänsterdär det krävsen hög
tillgänglighetför kunden.Bolagetskaageraför en hög försörjningstrygghetoch hög
dricksvattenkvalitetsamten låg påverkanpå miljön.
Bolagetska:
Satsapå leveranskvalitetoch säkerhet
Säkerställaen långsiktigthållbarlösning för kommunensvattenoch avlopp
Bidra till att öka medvetenheten
hosmedborgarnaom vattnetsvärdeoch att vattenresurser
och vattentjänstermåstetryggasför framtiden.
2.5.2 Ek onomiska direktiv
SundsvallVattenAB finansierarsin VA -verksamhetsom huvudmanmedintäkterfrån de
avgifter som tasut. I enlighetmed lag (2006:412)om allmännavattentjänsterfår inte
avgifterna”… överstigadet som behövsför att täckade kostnadersom är nödvändigaför att
ordnaoch driva VA -anläggningen”.
Kommunfullmäktigei Sundsvallbeslutarom principerför SundsvallVattenAB:s taxor
SundsvallVattenAB:s styrelsebeslutarom avgiftsnivåerna
Bolagetska ha konkurrenskraftigaprisnivåeri jämförelsemed andraVA -bolag
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2.6 Sundsvall Oljehamn AB
2.6.1 Uppdrag
SundsvallOljehamnAB skabidra till att stärkainfrastruktureni Sundsvallsregionen
genom
att bedrivahamnverksamhet
vid Vindskärsuddeoch Mokajeni Sundsvall.
Bolagetska:
Säkerställaen långsiktigt god tillgänglighetför nuvarandeoch framtidakunder
2.6.2 Ekonomiska direktiv
SundsvallOljehamnAB skagenomeffektiv förvaltning och affärsmässigmotiverad
prissättninguppnåett långsiktigtpositivt resultat.
Avk astningskrav: rörelsemarginalen
ska uppgåtill 40 %

2.7 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling

AB

2.7.1 Uppdrag
Sundsva
lls kommunsIndustrifastighets
utveckling AB (SKIFU) har som syfte att främja
utvecklingoch nyetableringi Sundsvallgenomatt byggaoch förvärvafastighetersom är
strategiskt viktiga för kommunen, om privataalternativinte räcker.SKIFU skaävenägaoch
förvalta fastighetersom är strategisktviktiga för kommunensamtavyttrasådanafastigheter
medbästamöjliga ekonomiskaresultat.
Bolagetska:
Effektiviseraförvaltning och drift av sinafastigheter
2.7.2 Ekonomiska direktiv
Avkastningenskalångsiktigt uppgåtill 2,5 % beräknadsom (rörelseresultat+ finansiella
intäkter)/ marknadsvärde
på totala tillgångar

2.8 Sundsvall Logistikpark AB
2.8.1 Uppdrag
SundsvallLogistikparkAB har som syfte att stärkainfrastruktureni Sundsvallsregionen
genomatt verkaför en lokaliseringav kombiterminalmed kringliggandeinfrastrukturinom
Tunadal-Korsta-Ortviken hamn- och industriområde
. Syftet är ytterligarestärkaSundsvall
somnationellt och internationelltlogistikcentersamtatt Tunadalshamnen
bevarassom allmän
hamn.
Bolagetska aktivt arbetaför att utvecklaoch stärkasin miljöprofil.
Bolagetska:
Arbetaför en samordningav investeringari området
Verka för att andraintressenterän Sundsvallskommunengagerarsig i bolagetsverksamhe
t
bådepå kort och på lång sikt
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Lämnaförslagtill kommunfullmäktigepå hur en logistikparkkan skapasinom TunadalKorsta-Ortviken och hur den kan finansieras
2.8.2 Ekonomiska direktiv
Bolagetska ha ett resultat efter finansnettopå minst noll kronor

2.9 Näringslivsbolaget

i Sundsvall AB

2.9.1 Uppdrag
Bolagetansvararför kommunensnäringslivsservicemedhuvudfokuspå småoch medelstora
företag.
Bolagetskavara en aktiv part för näringslivs- och besöksnäringsutveckling
. Det skapå egen
handoch i samverkanmed andraaktörer,bådeinom och utom Sundsvallskommun,öka
befintliga företagskonkurrenskraftgenomnäringslivsfrämjandeåtgärdersamtansvaraför att
nya företagetablerarsig i Sundsvall.
Bolagetska främja evenemangsnäringens
utveckling i Sundsvallskommunmedfokus på
evenemangsom stödjervarumärket,meninte själv varaarrangör.
Bolagetska:
Öka befintliga företagskonkurrenskraftgenomnäringslivsförnyandeåtgärdersamtansvara
för att nya företagetablerarsig i Sundsvall.I dettaarbeteska landsbygdsperspektivet
särskiltbeaktas
Delta i genomförandetav kompetensförsörjningsstrategi
för Sundsvall(KS-2015-00953)
och desshandlingsplan
Delta i arbetetmed att stärkavarumärketSundsvallför att locka fler besökareoch boende
till Sundsvall,skapaförutsättningarför positiva upplevelseroch en attraktiv stad. I detta
arbeteskalandsbygdsperspektivet
särskiltbeaktas
Sökakompletterandefinansieringskällorför sinauppdrag
I närasamarbetemedandraaktöreraktivt bidra till utvecklingav branschersom bedöms
varaav strategiskbetydelseför Sundsvall
Bedrivaoch ansvaraför kommunensbesöksnäringsfunktion
samtarbetainom destination
Sundsvall
Verka för att socialt- samthållbartföretagandeutvecklas.
2.9.2 Ekonomiska direktiv
Bolagetska uppnåett resultatefter finansnettopå minst noll kronor.
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2.10 Reko Sundsvall AB
2.10.1 Uppdrag
RekoSundsvallAB svarardenrenhållningsskyldighetsom enligt miljöbalken (1998:808)och
avfallsförordningen(2011:927)samtövriga tillämpliga lagar och förordningaråvilar
Sundsvallskommun.
Bolagetansvararinte för angelägenhetersom innefattar myndighetsutövning
.
Bolagetska:
Arbetaför att andeleninsamlatmatavfallökar
Arbetaför en ökadkunskapom återvinningoch hållbartsamhälle,medsyfte att minska
avfallsmängderna
Aktivt medverkatill att nå målenenligt kommunensavfallsplanoch vid behov
tillhandahållaservicesom möjliggör detta
Arbetaför en väl fungerandeavfallshanteringmed hög servicegrad
Öka hushållensinlämningav farligt avfall
Utvecklaen långsiktigt hållbar hanteringav hushållsavfallet
.
2.10.2 Ekonomiska direktiv
RekoSundsvallAB finansierarsin verksamhetmed intäkterfrån de avgifter som tasut.
Kommunfullmäktigei Sundsvallbeslutarom principeroch avgiftsnivåerför Reko
SundsvallAB:s taxor
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