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Särskilt ägardirektiv – Torsviks Terminal AB
För de bolag som ingår i Jönköpings Rådhus AB-koncernen gäller dokumentet ”Gemensamt ägardirektiv”. För varje bolag finns också ett ”Särskilt ägardirektiv”. De särskilda ägardirektiven är fastställda av Jönköpings kommun i kommunfullmäktige 2016-01-28 § 14 och därefter bekräftade på bolagsstämman.

1. Kommunens motiv för att äga Torsviks Terminal AB
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja utvecklingen och skötseln av terminalanläggningar
inom område Torsvik.
Jönköping/Torsvik har ett bra geografiskt läge och täcker ett stort konsumtionsområde med i
huvudsak biltransporter. Torsvik har utvecklats till ett av de största logistikområdena i Norden. Det
behövs ett bra system för intermodala transportlösningar inom Torsviksområdet.
Arbetet med tillskapandet av en kombiterminal genomförs i två steg där första steget utgörs av en interimistisk kombiterminal som har varit i operativ drift sedan 2010.

2. Bolagets uppdrag
Bolaget ska handha sådana uppgifter såsom projektering, uppförande samt drift och underhåll av en
interimistisk terminalanläggning för logistik-/terminalverksamhet på Torsvik. Bolaget ska sträva efter
att etablera en kombiterminal inom Torsviksområdet för att klara av kravet på hållbara transporter.

3. Mål och riktlinjer
3.1 God ekonomisk hushållning
Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska
klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. ”Hållbar
utveckling” harmonierar väl med detta men med fokus på miljöpåverkan. Redovisning och
uppföljning av mål sker på årsstämman för ägarna. Styrelsen ansvarar för hur bolaget avser uppfylla
nedanstående mål i det löpande strategi- och planeringsarbetet.
3.2 Verksamhetsmål
Bolaget ska, av kunderna, upplevas som en effektiv och kundorienterad leverantör av
kombiterminaltjänster.
3.3 Finansiella mål
Det budgeterade negativa resultatet ska årligen förbättras. Bolaget erhåller ett koncernbidrag för
förlusttäckning som beslutas årligen. Soliditeten ska kontinuerligt öka.
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3.4 Hållbar utveckling
I Jönköpings kommuns för tiden gällande Program för hållbar utveckling – miljö framgår mål för
kommunens nämnder och bolag. Samtliga bolag i koncernen ska arbeta med det som är gemensamt i
programmen samt de mål som avser respektive bolag.

4. Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt gällande
investeringar
Bolaget ska se till att Jönköpings Rådhus AB bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:


Investeringar som överstiger 1 mnkr.

