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§ 73 Sammanträdets öppnande och justering 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet 
öppnat. 
 
Jan-Olov Lampinen utses att jämte ordföranden Anita Bdioui justera 
dagens protokoll.  
 
– – – –  
 

§ 74 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning 
 

Beslutsunderlag 
• Kallelse/Ärendelista 2016-11-04 
 
– – – – 
  

§ 75 Föregående protokoll – 2016-09-09 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga protokoll 2016-09-09 till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokoll 2016-09-09 – utlagt på www.sundsvall.se   
 
– – – – 
  

http://www.sundsvall.se/
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SHAB-2016-00050 

§ 76 MRP 2017–2018 med plan för 2019–2020 

Beslut 
Styrelsen beslutar, under förutsättning av SCA:s godkännande, 
 
att anta MRP 2017–2018 med plan för 2019–2020, samt 

att anta föreslagna investeringskostnader. 
 

Bakgrund 
Nybyggnationer i SCA:s anläggningar ger en viss nedgång i godsflödet 
under 2017. När Östrand och Tunadalssågen är i full drift, förväntas en 
uppgång.  

Överläggning  
Ny resultat- och balansräkning, daterad 2016-11-09, delas ut.  
T.o.m. 2017 har redovisats utifrån det aktieägaravtal som gäller för 
tillfället. Från 2018 kommer ett nytt aktieägaravtal att gälla, då bolaget 
själv kommer att äga hamnanläggningen. Redovisningen ovan är gjord 
i samråd med Stadsbacken AB. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2016-11-04 
• MRP 2017–2018 med plan för 2019–2020, daterad 2016-11-04 
• Ny resultat- och balansräkning med investeringsbudget,  

daterad 2016-11-09 – delas ut vid sammanträdet 
 
– – – – 
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SHAB-2016-00027 

§ 77 Internkontrollrapport 2016 – helår 

Beslut 
Styrelsen beslutar, under förutsättning av SCA:s godkännande, 
 
att godkänna redovisad internkontroll för 2016. 
 

Bakgrund 
I syfte att säkerställa att SHAB:s arbetsrutiner, policys och processer är 
fullgoda och efterlevs samt att lagar följs skall en intern löpande uppföljning 
göras regelbundet. 
 
En granskningsrapport upprättas årligen som innehåller såväl internkontroll-
planens fokusområden som vid behov förslag på åtgärder för förbättring av 
bolagets rutiner. 
 
Utifrån planen för 2016 har följande områden kontrollerats: 

• Hantering av skatter och avgifter 
• Granskning av leverantörsfakturor 
• Besiktning av anläggningar 

Överläggning  
Övertagandet av ekonomifunktionerna till Servicecenter diskuteras. 
Övertagandet har resulterat i behov av ökad kontroll för bolaget 
hitintills, men det torde bli bättre framgent. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2016-11-01 
• Internkontrollrapport 2016 
 
– – – – 
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SHAB-2016-00049 

§ 78 Internkontrollplan 2017 

Beslut 
Styrelsen beslutar, under förutsättning av SCA:s godkännande, 
 
att fastställa förslaget till internkontrollplan för 2017. 
 

Bakgrund 
I syfte att säkerställa att SHAB:s arbetsrutiner, policys och processer är 
fullgoda och efterlevs samt att lagar följs skall en intern löpande uppföljning 
göras regelbundet. Planen ska följas upp i samband med tertialrapporterna 1 
och 2, samt en helårsrapport i november. 
 
För 2017 ligger fokus på följande punkter: 

• Hantering av skatter och avgifter 
• Granskning av leverantörsfakturor 
• Rutiner och uppföljning av entreprenadverksamhet  

Överläggning  
För det kommande året kommer fokus att läggas på samordning med 
SCA när det gäller säkerhetsfrågorna. Bl.a. gemensamma riskinvente-
ringar kommer att genomföras. Ett steg i detta är att bolaget anställer en 
miljösamordnare som ska arbeta med detta.  
 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2016-11-01 
• Internkontrollplan 2017 
 
– – – – 
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SHAB-2016-00051 

§ 79 Personalrekrytering – Miljösamordnare 

Beslut 
Styrelsen beslutar, under förutsättning av SCA:s godkännande, 
 
att ger uppdrag till VD att ta upp frågan om anställning med SCA:s 

representant, samt 

att åter ta upp frågan vid sammanträdet 2017-01-20 för beslut. 
 

Bakgrund 
En miljösamordnare är f.n. inhyrd för sex månader. Personen kommer 
att än mer arbeta med samordning för projektet Sundsvall Logistikpark 
och SCA när det gäller containerkajen under byggskedet. 

Överläggning  
Uppdras till VD att ta upp frågan med SCA:s representant och att åter 
ta upp frågan vid sammanträdet 2017-01-20 för beslut. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2016-11-01 
 
– – – – 
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SHAB-2016-00007 

§ 780 Informationer & Rapporter 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 

Aktieägaravtal – MKB 
VD informerar kring utformningen av det kommande aktieägaravtalet. 
Investeringarna kommer att innebära att hamnen kan ta emot och 
hantera en större andel gods och kan därmed öka intäkterna. 
 
Påskrift av avtalet sker i samband med att beslut om investering sker 
både i SCA och i kommunen. 

Projekt Containerkaj 
Projektledare i form av konsult är upphandlad och på plats – Ramböll. 
Fas 1 – ta fram ett upphandlingsunderlag (senast februari 2017).  
Fas 2 – upphandling av projektet samt driva projektet. 

Marinekologiska fynd 
En utfyllnad ska göras och en marinekologisk inventering är gjord. 
Kompetens för detta finns inom bolaget. Ett antal vrak är upptäckta 
som ligger på ca 12 m djup. Prover är tagna i samråd med Länsstyrel-
sen. Det visar sig att provet är från 1861/1862. Har dateringen varit 
1850 och äldre har det ansetts som av intresse. 

Flogas – samråd 
Arrendeavtalet uppsagt. Diskussioner pågår tillsammans med Sundsvall 
Logistikpark AB om att upprätta ett nytt avtal. Ett samråd är genomfört.  
SHAB kommer att bygga anslutning till fartyg. Länsstyrelsen ska 
lämna tillstånd för verksamheten. Förhandlingarna fortgår mot ett avtal. 

Ny tankstation 
I och med den nya containerhanteringen som genomförts blev det 
besvärligt för att komma åt den befintliga tankstationen. Därför har en 
ny tankstation byggts på området. Undersöks om mer miljövänliga 
drivmedel kan användas i den nya tankstationen. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig föredragning av VD 
 
– – – – 
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SHAB-2016-00007 

§ 81 Fullmäktige/SBAB-beslut som berör 
Sundsvalls Hamn AB 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

– KF 2016-09-26 § 182 – IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls 
kommunkoncern 2011–2021 – återrapportering 

– KF 2016-09-26 § 192 – Motion (S) angående CEMR-deklarationen 
för jämställdhet på lokal och regional nivå 

– SBAB-2016-09-05 § 90 – Omstrukturering av SHAB – lägesrapport 

– SBAB-2016-10-03 § 100 – Tertialrapport 2 Stadsbackenkoncernen 

– SBAB 2016-10-03 § 101 – Rekrytering av ny VD för SBAB 

– SBAB 2016-10-03 § 102 – Mellanvalsdemokrati 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag enligt ovan 
 
– – – – 
 
SHAB-2016- 

§ 82 Uppföljning av styrelsens beslut 
Inget att rapportera idag. 
 
– – –  
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SHAB-2016-00007 

§ 83 Övriga frågor 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Imerys arrendeområde 
Förhandlingar pågår om nytt arrendeavtal. VD visar möjliga lösningar 
för verksamheten. Det handlar om att SHAB möjligen går in med 
medfinansiering i projektet. 

Studieresa för styrelsen 
Förslag finns om att preliminärt besöka Helsingfors Hamn tillsammans 
med Sundsvall Logistikpark AB. Intresseanmälan läggs ut i Samarbets-
rummet. 

Omorganisation i SCA 
Diskussion pågår med SCA Logistics AB om att SHAB ska byta 
lokaler inom området, eftersom SCA Logistics AB omorganiserar sitt 
kontor. 
 
– – – – 

§ 84 Nästa sammanträde 

Datum & Tid: 

Plats: 

2017-01-20, kl. 15.00–16.00 

Blå Huset, Tunadalshamnen 
 
– – – – 

§ 85 Avslutning 
Ordföranden önskar styrelse och tjänstemän en God Jul och ett Gott 
Nytt År, tackar för verksamhetsåret och avslutar därmed sammanträdet. 
 
– – – – 
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