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Tid Kl. 13.00–14.00 
Plats Blå Huset, Tunadalshamnen 
Styrelseledamöter Anita Bdioui Ordförande 
 Jan-Olov Lampinen Vice ordförande 
 Desislava Cvetkova Ledamot 
 Gunilla Molin Ledamot 
 Rolf Johannesson Ledamot, SCA Logistics AB 
 Kent-Ove Ulander Ersättare 
 Lars Holmgren Ersättare 
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Tjänstemän Anders Nordström VD 
 Ing-Marie Alm Ekonom 
 Ewa-Britt Norén Sekreterare 

Frånvarande tjänstemän Håkan Persson Teknik- och logistikchef 

 

Protokollet omfattar §§ 11–20  
 
Noteras till protokollet att styrelsen håller parentation över bolagets 
lekmannarevisor, Bo Byström, som avled den 22 januari 2017.  
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Gunilla Molin 
Ordförande   Justerare   

 

 
 
Rolf Johannesson  Ewa-Britt Norén  
Justerare   Sekreterare 
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§ 11 Sammanträdets öppnande och justering 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet 
öppnat. 
 
Gunilla Molin utses att jämte ordföranden Anita Bdioui och Rolf 
Johannesson justera dagens protokoll. 
 
– – – –  

§ 12 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att med nedanstående komplettering godkänna utsänd dagordning. 
 
Övrig fråga – Aktieägaravtalet mellan SCA och kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Kallelse/Ärendelista 2017-02-10 
 
– – – – 

§ 13 Föregående protokoll – 2017-01-20 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga protokoll 2017-01-20 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll 2017-01-20 – delas ut vid sammanträdet 
 
– – – – 
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SHAB-2017-00006 

§ 14 Årsredovisning 2016 – Sundsvalls Hamn AB 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvalls Hamn AB, 

att godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen, 

att överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2016 för 
Sundsvalls Hamn AB till årsstämman för fastställande,  

att godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, samt  

att  överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till 
årsstämman för beslut. 

 

Bakgrund 
Bolagets intäkter är huvudsak fartygs- och varuhamnsavgifter och 
arrendeavgifter, vilka finansierar drift och underhåll av anläggningen. 
Sundsvalls Hamn ska arbeta utifrån självkostnadsprincipen, som syftar 
till att visa nollresultat. 
 
Årets resultat är 24 tkr, efter justering enligt avtal om storkundsrabatt. 
 
Drift och underhåll av hamnanläggningen har under 2016 varit normal 
för verksamheten, såsom reparationer av järnväg, kajer och 
transportörer. 
 
För att möta och anpassa för den ökande containerhanteringen har 
bolaget under året genomfört investeringar i den befintliga delen 
Korstabäcksplan. 

Överläggning  
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2017-02-10 
• Årsredovisning 2016 
 
– – – – 



 
Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum Sammanträde nr 

 
 
 
 

Sida 

 
 

2017-02-17 2/2017 4 
 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
     

     
 

 
SHAB-2017-00005 

§ 15 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls 
Hamn AB – information 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
KS 2017-01-16, § 16   
Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete i Sundsvalls 
kommun 2016–2019 

Överläggning  
SCA:s representant informerar om deras arbete med säkerhet på olika 
plan. I år, 2017, läggs stort fokus på frågan och man avser att införa en 
beteendebaserad säkerhetskultur. Som exempel nämns Akzo Nobel, 
som är i topp med den typen av systematiserat arbetssätt. Han ser också 
stora möjligheter till samverkan mellan SCA och Sundsvalls Hamn AB. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag KS 2017-01-16, § 16 – läggs ut i samarbetsrummet 
 
– – – – 
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SHAB-2016-00051  

§ 16 Personalrekrytering – Kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljösamordnare (KMA) 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra till VD att återkomma till styrelsen med uppgifter om 

kostnader för att anställa eller att köpa tjänsten, samt en 
beskrivning av för- och nackdelar. 

 

Bakgrund 
Det finns behov för Sundsvalls Hamn AB att rekrytera relevant 
kompetens inom arbetsmiljö och miljö, framförallt när det gäller 
lagstiftning. Frågan har varit uppe tidigare för diskussion och en 
konsult har arbetat med uppgifterna under sex månader.  
 
SCA aviserade att de möjligen hade extra resurser till förfogande på 
området. Så är nu inte fallet och frågan om att knyta kompetensen till 
Sundsvalls Hamn AB kvarstår. 

Överläggning  
Styrelsen enas om att lyfta denna informationsfråga till en beslutspunkt 
och uppdrar till VD att återkomma till styrelsen med uppgifter om 
kostnader för att anställa eller att köpa tjänsten, samt en beskrivning av 
för- och nackdelar. Går det att samordna med annat bolag? 

Beslutsunderlag 
• Muntlig föredragning av VD 
 
– – – – 
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SHAB-2017-00005 

§ 17 Uppföljning av styrelsens beslut 
Inget att presentera idag. 
 
– – – – 

§ 18 Övriga frågor 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Revisorernas kommentarer till årsredovisningen 2016 
Ekonomen informerar om att revisorerna Ernst & Young avser att 
lämna en ren revisionsberättelse. Det som antecknas är status och 
kvarstående åtgärder från föregående år, då PWC genomförde 
revisionen. 

Ändrade ägarförhållanden i Sundsvalls Hamn AB 
Gunilla Molin ställer frågor med anledning av aktieägaravtalet som är 
på väg att avhandlas i kommunfullmäktige. Ordföranden och SCA:s 
representant klargör att intressenterna – SCA och kommunen – är helt 
överens om avtalet. 

Servicecenter 
VD informerar att Servicecenter inte längre vill administrera lönerna 
för de mindre bolagen. Det gäller Sundsvalls Hamn AB, Sundsvall 
Logistikpark AB och Näringslivsbolaget i Sundsvall AB. 
 
Ordföranden meddelar att hon avser att lyfta frågan med representanter 
för kommunstyrelsen, men även med representanter för Stadsbacken.  
 
– – – – 
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§ 19 Nästa sammanträde 

Datum & Tid: 
 

Plats: 

2017-05-19 – Årsstämma, konstituerande sammanträde 
och sammanträde (tider enligt schema nedan).  

Hamnkontoret (innanför grindarna), Tunadalshamnen 

 
 

Bolag Sammanträde Tid 
(cirkatider) 

Sundsvall Oljehamn AB Årsstämma 13.00–13.15 

Sundsvalls Hamn AB Årsstämma 13.15–13.30 

Sundsvalls Hamn AB Konstituerande 
sammanträde 

13.30–13.45 

 Sammanträde 13.45–14.15 

Sundsvall Oljehamn AB Konstituerande 
sammanträde 

14.15–14.30 

 Sammanträde 14.30–15.00 
 
– – – – 

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