Ägardirektiv

Ägardirektiv för Norrköping
Spårvägar AB

Fastställt av kommunfullmäktige senast den 26 mars 2018 och av bolagsstämman
den 17 april 2018.
Genom detta specifika ägardirektiv och genom Gemensamt ägardirektiv för
Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag styr Norrköpings kommun
verksamheten i Norrköping Spårvägar AB.

NORRKÖPING RÅDHUS AB
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Norrköping Spårvägar AB kallas nedan ”Bolaget”.
Verksamhetens syfte
Bolaget ska, genom att tillhandahålla funktionsenliga och bekväma fordon samt
infrastruktur för kollektivtrafik med spårväg, främja ett miljömässigt och attraktivt
alternativ för kollektivtrafik inom kommunen.
Verksamhetens inriktning
Bolaget ska förvärva, äga och förvalta spårvagnar, räls och övriga anläggningar
erforderliga för drift av trafik på spårväg. Bolaget ska tillförsäkra sig äganderätt,
nyttjanderätt eller servitut till fastigheter för att där uppföra och bibehålla nämnda
anläggningar.
Bolaget ska mot skälig ersättning hyra ut Bolagets samtliga spårvagnar och
likriktarstationer till Norrköpings kommun - eller den som kommunen anvisar som i sin tur hyr ut till trafikutövaren. Bolaget ska vidare på affärsmässig grund
upplåta rätt för trafikutövaren att nyttja Bolagets övriga spåranläggningar. I
undantagsfall kan Bolaget på affärsmässig grund hyra ut spårvagnar till annan än
Norrköpings kommun.
Bolaget kan efter överenskommelse med Norrköpings kommun driva verksamhet
för reparation och underhåll av sina kollektivtrafikfordon. För ändamålet ska
Bolaget äga fastigheten Spårvägen 3 i Norrköping. Om uppdraget att driva
nämnda verksamhet åligger annan ska Bolaget hyra ut lokaler i fastigheten till
denne. Bolaget ska som huvudregel köpa tjänster avseende fastighetsförvaltning
av dotterbolaget Norrköping Norrevo Fastigheter AB i dialog med nämnda bolag.
Bolaget får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med
bolagsordningen. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala
kompetensen.
Mål
Bolaget ansvarar för uppföljning av nedanstående mål enligt Norrköping Rådhus
AB:s anvisningar.
Kommunövergripande mål
Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål. Dessa gäller
generellt även för kommunens bolag i den mån målen är tillämpliga på respektive
bolag. För Norrköping Spårvägar AB gäller därutöver specifikt följande kommunövergripande mål.
Mål 13. Norrköpings kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom
att främja lika rättigheter och möjligheter att delta i samhället oberoende av kön,
förutsättningar och bakgrund
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Mål 18. Norrköpings kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att
vara energisnål, öka det förnybara samt att minska utsläpp i olika former.
Ekonomiska och finansiella mål
Bolaget ska realt värdesäkra det egna kapitalet. Bolagets resultat ska årligen
disponeras så att den fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av
koncernbidrag eller utdelning till ägaren kan uppfyllas. I övrigt ska
resultatdisponering ske i enlighet med vad som anges i ”Gemensamt ägardirektiv
för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag”.
Bolaget ska ingå i kommunens (Internbankens) finansförvaltning för att uppnå
största möjliga koncernnytta.
Socialt ansvar
Bolaget ska erbjuda praktikplatser i sin verksamhet och även i övrigt ta socialt
ansvar särskilt vad gäller integration och hållbar utveckling.
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