
Torsboda Industrial Park AB – Bolagsspecifikt ägardirektiv 
Ägardirektiv avseende Torsboda Industrial Park AB antagna av kommunfullmäktige i Sundsvall 
2022-06-27 och kommunfullmäktige i Timrå 2022-06-13 samt fastställda av bolagsstämma i 
Torsboda Industrial Park AB 2022-11-29. 

Ägardirektiv för Torsboda Industrial Park AB utgör tillsammans med bolagsordningen, 
aktieägaravtal, etableringsstrategi, VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen bolagets 
styrande dokument. 

Bakgrund 
Sundsvall och Timrå kommuner arbetade intensivt under sommar/höst 2021 med att attrahera 
etableringen av Northvolt/Volvo Cars batterifabrik. Som främsta konkurrensfördel stod 
tillgången på grön energi i kombination med mark i attraktivt läge, nära god infrastruktur. 
Batterifabriken valde att etablera sig i Göteborg, en kommun som arbetat intensivt sen 2017 då 
de förlorade slaget om Northvolt 1, med att vara bästa alternativ för Northvolts nästa 
batterifabrik. Vi behöver göra en liknande resa, fortsätta utveckla Torsboda Industrial Park och 
förbereda våra omkringliggande samhällen för en storskalig etablering. Vi är övertygade om att vi 
ökar möjligheterna att lyckas med detta genom att tillsammans äga Torsboda Industrial Park AB. 
Att Sundsvall och Timrå kommuner tillsammans väljer att äga Torsboda Industrial Park AB 
skapar en ökad tyngd och trovärdighet gentemot marknaden.     

Syfte med verksamheten  
Torsboda Industrial Park AB:s syfte är att skapa förutsättningar för etableringar av en 
industripark med företag som genererar lägst 2 000 - 4 000 arbetstillfällen.  

Verksamhetsdirektiv 
Uppdraget ska fortlöpa under den period som förverkligandet av Torsboda industripark pågår. 
Bolaget ska endast i begränsad omfattning långsiktigt äga och förvalta fastigheter/mark.  

Torsboda Industrial Park AB ska bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete 
med såväl de egna organisationerna som externa intressenter i syfte att etablera storskalig 
verksamhet. Bolaget ska också utveckla sitt samarbete med extern expertis inom området i vad 
frågor som kan ankomma på Bolaget.  

Marknadsföring och paketering av Torsboda Industripark 

- Intill dess att annat beslutas av ägarna så skall arbetet med att marknadsföra och sälja 
Torsboda Industripark ske inom ramen för överenskommen samverkan mellan: Härnösand-, 
Sundsvall- och Timrå kommuner tillsammans med bolaget. 

- Styrning och ledning av försäljningsarbetet regleras genom separat överenskommelse och 
finansieras i en gemensam projektsatsning administrerad av bolaget. 

 

  



Ekonomiska direktiv  
Torsboda Industrial Park AB aktieägare ska säkerställa ett ekonomiskt handlingsutrymme som 
möjliggör investeringar för att exploatera Torsboda industripark.  

Finansiering av bolagets verksamhet sker genom kapitaltillskott eller lån. 

 

______________________________________ 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå 
kommun och därefter antas på bolagsstämman. Ägardirektivet gäller tills vidare. 


