Ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB (org nr 556008-2553)
Ägardirektivets roll

Detta ägardirektiv utgör tillsammans med bolagsordningen, Riktlinjer och direktiv för
Stadens bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB, övriga av kommunfullmäktige
beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen och
Stadshus AB grunden för stadens ägarstyrning av Göteborgs Hamn AB.
Göteborgs Hamn AB ska upprätta förslag till ägardirektiv för verksamhetsdrivande
dotterbolag och vid behov ta initiativ till revidering. Ägardirektiv för dotterbolag till
Göteborgs Hamn AB ska godkännas av kommunfullmäktige och antas på bolagsstämma i
dotterbolaget. I tillämpliga delar ska detta ägardirektiv implementeras i ägardirektiv för
dotterbolag.
Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för
Göteborgs Stads bolag och anger prioriterade mål som ska brytas ned och omsättas i
praktisk handling av bolaget. Koncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och
låta de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sätta sin prägel på
verksamheten.
Styrelsen ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument som anger hur målen ska
uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå
måluppfyllelse. Baserat på detta dokument ska bolagsledningen utarbeta en affärsplan
(eller motsvarande) med konkreta och kvantifierbara mål samt med beskrivning över hur
målen ska nås.
De kommunala befogenheterna

Bolagens verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk i
övrigt som styr bolagets verksamhet och som mer i detalj regleras i bolagsordningen.
Det kommunala ändamålet

Hamnen ska utgöra det självklara godsnavet för sjötransporter i Skandinavien och
därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i
Göteborg. Göteborgs Hamn AB ska ha en ledande roll i utvecklingen av Göteborgsregionen
som ett nationellt logistiskt centrum.
Göteborgs Hamn AB ska förverkliga stadens ambitioner med hamn- och logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur, svara för nationell och internationell
marknadsföring samt genom strategisk samverkan och samarbete. I bolagets
uppdrag ingår att vårda och utveckla varumärket Göteborgs Hamn.
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Hamnens roll som ledande export- och importhamn ska stärkas. Göteborgs Hamn AB ska i
nära samverkan med staden, regionala organ och statliga myndigheter verka för långsiktigt
hållbara infrastruktur- och logistiklösningar på järnväg och sjö i syfte att skapa
förutsättningar för god tillgänglighet till hamnområdet. Bolaget ska ur ett långsiktigt
perspektiv förvalta och utveckla mark- och vattenområden för hamnverksamhetens eget
behov. Bolagets utveckling ska ske med långsiktighet och uthållighet i linje med den
internationella utvecklingen av hamnverksamhet. Hamnen ska verka för att utveckla system
för att minska lokal miljöpåverkan från den tunga trafiken till och från hamnen.
Göteborgs Hamn AB har en strategisk roll när det gäller att aktivt påverka och skapa
förutsättningar för framgångsrik godshamns- och energihamnsverksamhet. Ansvar för drift
av Ro/Ro, Bil och containerterminalerna är reglerat i koncessionsavtal med externa
operatörer. I Energihamnen har bolaget ett samordningsansvar för verksamheten. Avtal
med operatörer som nyttjar bolagets mark och infrastruktur ska medverka till
kostnadseffektiva, konkurrenskraftiga, tillförlitliga och säkra hamn- och logistiktjänster
och möjliggöra fortsatt tillväxt.
Bolaget ska tillhandahålla kajplatser för kryssningsfartyg och därigenom bidra till
turismens och besöksnäringens utveckling i staden. Bolaget ska även verka för färjeverksamhet i Göteborg.
Göteborgs Hamn AB ska ansvara för att bygga, äga och förvalta/hyra ut logistikfastigheter
till hamnanknuten verksamhet.
Göteborgs Hamn AB har uppdraget att tillse att hamnordningen efterlevs. 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.
Göteborgs Hamn AB ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla
verksamheter bedriva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå
FN:s globala mål för hållbar utveckling, stadens lokala miljömål samt stadens mål
avseende social hållbarhet och ökad jämlikhet.
Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt utrymme
som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande. Bolaget ska fastställa lämpliga
finansiella nyckeltal för bolaget totalt och för de olika verksamhetsdelarna så att verksamhetens utveckling kan följas och värderas.
Samverkan

Göteborgs Hamn AB ska i nära samverkan med Göteborgs Stad verka för en för staden och
bolaget positiv utveckling ifråga om nationella och internationella förhållanden gällande
hamnverksamhet med konsekvenser för exempelvis lagstiftning, direktiv och annat
regelverk.
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Göteborgs Hamn AB ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som
Göteborgs Stad bedriver. Bolaget ska bidra till att helhetssyn och att ett gott och effektivt
samarbete genomsyrar arbetet med bolagen inom Stadshuskoncernen, stadens nämnder/
förvaltningar samt externa intressenter.
En nära och förtroendefull samverkan med terminaloperatörerna och övriga aktörer är
avgörande för hamnens fortsatta utveckling. Bolaget ska medverka till att skapa forum för
samverkan kring väsentliga frågor såsom strategiska investeringar, internationell
marknadsföring samt utveckling av hamn- och logistiktjänster. För att säkerställa bolagets
uppdrag kan olika former av samarbete sökas med andra parter. Sådant samarbete ska vara
av allmänintresse för staden och bidra till en positiv utveckling av hamnverksamheten.
Övrigt

Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i bolaget.
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