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Tid Kl. 11.15–12.00 
Plats Kommunhuset, kommunstyrelsens sessionssal  
Styrelseledamöter Bertil Kjellberg Ordförande 
 Runa Forsman Vice ordförande 
 Cathrine Edström  Ledamot 
 Leif Nilsson Ledamot 
 Magnus Svensson Ledamot, SCA Logistics AB 
 Lars Holmgren Ersättare 
   
Frånvarande Rose-Marie Antonic Ersättare 
   
Revisorer Bengt Nilsson Lekmannarevisor 
 Ewa Hägglund Lekmannarevisor, ersättare 
 Kristin Näsström Revisor, PWC AB 

Tjänstemän Anders Nordström VD 
 Ing-Marie Alm Ekonom 
 Ewa-Britt Norén Sekreterare 
   
Frånvarande Håkan Persson Teknik- och logistikchef 

 

Protokollet omfattar §§ 37–53  
 
Justeras 
 
 
 
Bertil Kjellberg  Runa Forsman 
Ordförande   Justerare 
      

 

 
Magnus Svensson  Ewa-Britt Norén 
Justerare   Sekreterare 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
     

     
 

 

§ 37 Sammanträdets öppnande och justering 
Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första 
sammanträde, som därmed förklaras öppnat.  
 
Runa Forsman och Magnus Svensson utses att tillsammans med 
ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll. 
 
– – – –  

§ 38 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning. 
 
– – – – 

§ 39 Föregående protokoll – 2014-02-14 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga protokoll 2014-02-14 till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokoll 2014-02-14 – se www.sundsvall.se  
 
– – – – 
  

http://www.sundsvall.se/
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SHAB-2014-00024 

§ 40 Arbetsordning för styrelsen 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen,  

daterat 2014-05-05 
 

Bakgrund 
Arbetsordningen ska årligen ses över och fastställas på första ordinarie 
sammanträde efter årsstämma, eller i övrigt när så erfordras. 

Överläggning  
I arbetsordningen framgår under punkten 7, Sekretess, att bolaget om-
fattas av offentlighetsprincipen, vilket SCA Logistics representant 
menar att man inte borde omfattas av, då Sundsvalls Hamn AB är ett 
affärsdrivande företag.  
 
Ordföranden konstaterar att Stadsbacken AB är majoritetsägare och att 
kommunens regelverk därför ska gälla. 
 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2014-05-05 
• Förslag till arbetsordning, daterat 2014-05-05 
 
– – – – 
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SHAB-2014-00026 

§ 41 Attest- och utanordningsinstruktion 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för 

Sundsvalls Hamn AB, daterat 2014-05-05. 
 

Sammanfattning 
Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av 
bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina 
interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov 
under verksamhetsåret. 
 
Utanordningsinstruktionen omfattar samtliga utbetalningar för varor 
och tjänster, samt för löneutbetalningar. Annica Wikström har tillkom-
mit som utanordnare hos SKIFU. 

Överläggning  
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2014-05-05 
• Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, daterat 2014-05-05 
 
– – – – 
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SHAB-2014-00027  

§ 42 Instruktion för verkställande direktören 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören, 

daterat 2014-05-05. 
 

Sammanfattning 
VD skall handha bolagets löpande förvaltning enligt 8 kap. 25 § aktie-
bolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrel-
sen meddelar.  
 
VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom 
denna instruktion. 
 
Inga förändringar i instruktionen har skett i förhållande till föregående 
år. 

Överläggning  
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2014-05-05 
• Förslag till instruktion för verkställande direktören, daterat 2014-05-05 
 
– – – – 
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SHAB-2014-00022  

§ 43 Firmateckning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av 

VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i 
förening, varvid en av dessa skall vara utsedd av kommunens 
fullmäktige och en skall vara nominerad av SCA, samt 

att verkställande direktören ska äga rätt att teckna bolagets firma 
för uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § 
aktiebolagslagen. 

 

Bakgrund 
Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen på första styrelsemötet efter 
ordinarie årsstämma bland annat utse firmatecknare för bolaget. 

Överläggning  
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2014-05-05 
• Förslag för firmateckning, daterat 2014-05-05 
 
– – – – 
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SHAB-2014-00021 

§ 44 Ekonomirapportering och 
sammanträdesdatum 2014–2015 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa nedanstående datum för sina sammanträden 2014–2015.  

Sammanfattning 
Styrelsen ska fastställa de datum för de sammanträden som ska ske för 
det kommande verksamhetsåret. Här ingår också tidpunkter för rap-
portering av bolagets ekonomiska ställning. 

Överläggning  
Styrelsen beslutar att flytta sammanträdet 2014-09-12 till eftermiddagen 
2014-09-11, kl. 13.00. Detta får påverkan på styrelsesammanträdena för 
Sundsvall Oljehamn AB och Sundsvall Logistikpark AB, som korrigeras 
utifrån detta beslut. 
Sammanträdestiderna blir då enligt följande: 

Ekonomisk rapportering 
m.m. 

Till 
Stadsbacken  

Styrelsesammanträde  
SHAB 

Tertialbokslut 1, 2014 
Internkontrollrapport 
Bisysslor VD 
Dokumentplan 

2014-05-08 2014-05-16 

Tertialbokslut 2, 2014 
Internkontrollrapport 

2014-09-08 2014-09-11, kl. 13.00 

Sammanträde/Seminarium Vecka 43 Om behov finns 

MRP 2015-2017, med plan för 
2018-2019  
Internkontroll – rapport/plan 

2014-11-30 2014-11-14, kl. 09.30 

Bokslut 2014 2015-01-23 2015-01-23, kl. 09.30 

Årsredovisning 2014 
Utvärdering – styrelse/VD 

2015-02-21 2015-02-19, kl. 09.30 

Sammanträde/Seminarium Vecka 15 Om behov finns 

Årsstämma ––– 2015-05-22, kl. 09.00 
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Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2014-04-10 
 
– – – – 
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SHAB-2014-00005  

§ 45 Tertialbokslut 1 med helårsprognos för 2014 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa förslaget till delårsrapport T1 med helårsprognos för 

2014, daterad 2014-05-06. 
 

Sammanfattning 
Ackumulerat rörelseresultat för T1, 968 tkr, vilket är 987 tkr över 
budget. I förhållande till budgeten är det framför allt kostnaderna som 
är lägre än förväntat. 
 
En minskning har skett för fastighetskostnader, med tyngdpunkt på 
reparation och underhåll för kajanläggningen. Dessutom har den milda 
vintern gett minskade snöröjningskostnader. De planerade reparations- 
och underhålls-arbetena för kajanläggningen kommer att ske under 
andra halvåret av 2014. 
 
Verksamheten fortskrider utan större förändringar inom den närmaste 
perioden, vilket gör att det ekonomiska läget ser stabilt ut. 

Överläggning  
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2014-05-08 
• Delårsrapport T1 med helårsprognos för 2014, daterad 2014-05-06 
 
– – – – 
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SHAB-2013-00058 

§ 46 Internkontroll T1 2014 – rapport 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisad internkontroll för T1 2014. 
 

Sammanfattning 
Internkontrollplanen för verksamheten beslutades i styrelsen  
2013-11-15. Arbetet med skyddsfrågorna har framskridit bra inom om-
rådena arbetsmiljö, säkerhet och risk. Bolaget har ett tätt samarbete 
med SCA och andra företag inom området, samt Tunadalssågen kom-
mer att involveras alltmer.  
 
Granskning av utförda arbeten har också förbättrats något.  

 
Arbetet med policys och fortsatt genomgång av avtal är delar som 
behöver förbättras.  

Överläggning  
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2014-05-05 
• Internkontrollplan med utvärdering  
• Muntlig redovisning av delmoment i kontrollen 
 
– – – – 
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SHAB-2014-00025 

§ 47 Dokumentplan 2014 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna dokumentplan för 2014 och lägga den till handlingarna. 
 

Bakgrund 
Enligt 7 §, kommunkoncernens arkivregler, ska varje myndighet i kon-
cernen upprätta och ajourhålla en dokumentplan som styrelse/nämnd 
ska fastställa en gång per år. Dokumentplanen redovisar hur organisa-
tionen beslutat att dokumentera sin verksamhet, fixerar dokumenten till 
de processer och aktiviteter där de förekommer och underlättar ordning 
och reda i dokumenthanteringen. Dokumentplanen är ett stöd när det 
gäller att bevara handlingar som är av värde och att gallra (förstöra) 
handlingar som inte behövs i framtiden. 
 
Utöver offentlighetsprincipen och rent arkivmässiga syften kan doku-
mentplanen med fördel användas som en del i organisationens kvali-
tetsarbete. 
 
Vid genomgång av dokumentplanen för år 2013 fanns inga nödvändiga 
förändringar att göra. Bolaget föreslår därför att dokumentplanen även 
gäller för 2014.  

Överläggning  
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2014-05-05 
 
– – – – 
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SHAB-2014-00010 

§ 48 Remissvar – Servicecenter 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga remissvaret till handlingarna. 
 

Bakgrund 
Ärendet är en återföring till styrelsen, av tidigare inlämnat remissvar. 
 
Vid sammanträdet 2014-02-14, § 20, bemyndigades VD att avge  
remissvar för styrelsens räkning, då remisstiden var kort. Remissvaret 
kommunicerades med styrelsen via e-post. 

Överläggning  
Styrelsen beslutar att godkänna och lägga remissvaret till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2014-05-05 
• Remissvar – Servicecenter, daterat 2014-03-05 
 
– – – – 
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SHAB-2014-00023 

§ 49 Anmälan av bisyssla – VD 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna den bisyssla VD redovisar enligt nedan. 
 

Sammanfattning 
Riktlinjer för hantering av bisysslor, som gäller för hela bolagskoncer-
nen, är fastställda av Stadsbacken AB. I dessa framgår att VD skall 
anmäla bisyssla till sin styrelse, samt att detta skall protokollföras. 
 
VD:s bisyssla är följande: 
• VD, Sundsvall Oljehamn AB 

 
Omfattning framgår av redovisat underlag. Bedöms att bisysslan inte 
inkräktar på tjänsten som VD i bolaget. 

Överläggning  
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2014-05-05 
• Anmälan av bisyssla – blankett  
 
– – – – 
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SHAB-2014-00017 

§ 50 Remissvar – Förslag på hur 
kommunkoncernen som helhet kan stödja 
arbetet att nå visionen om Sveriges bästa 
skola 2021 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga remissvaret till handlingarna. 
 

Bakgrund 
Ärendet är en återföring till styrelsen, av tidigare inlämnat remissvar. 
 
Vid sammanträdet 2014-02-14, § 16, bemyndigades VD att avge  
remissvar för styrelsens räkning, då remisstiden var kort. Remissvaret 
kommunicerades med styrelsen via e-post. 

Överläggning  
Styrelsen beslutar att godkänna och lägga remissvaret till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2014-05-05 
• Remissvar – Förslag på hur kommunkoncernen som helhet kan 

stödja arbetet att nå visionen om Sveriges bästa skola 2021,  
daterat 2014-03-06 

 
– – – – 
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SHAB-2014-00002 

§ 51 Information och rapport 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 

Flogas 
Flogas har övertagit Nestes avtal och verksamhet i hamnområdet. De är 
positiva till en utveckling av den långsiktiga verksamheten i området. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig information av VD 
 
– – – – 
 

§ 52 Nästa sammanträde 
Tid: Torsdag 2014-09-11, kl. 13.00 
Plats:  Blå Huset, Tunadalshamnen 
 
– – – – 
 

§ 53 Avslutning 
Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed 
sammanträdet. 
 
– – – – 
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