
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
 

2018-10-25 
Sammanträde nr 

 

7/2018 

 

 
 
 
 
 
 

Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB 
den 25 oktober 2018 

 
 
 
Sid nr 

 
 

§ 79 Sammanträdets öppnande och justering......................................2 
§ 80 Godkännande av dagordning .....................................................2 
§ 81 Föregående protokoll – 2018-09-21...........................................2 
§ 82 MRP 2019-2020 med plan för 2021-2022.................................3 
§ 83 Internkontrollrapport 2018….....................................................4 
§ 84 Internkontrollplan 2019…......................................................... 5 
§ 85 Magasin 10….............................................................................6 
§ 86 Kajreparation och kajförstärkning på Tunadalskajen……........6 
§ 87 Containerkajens påverkan på Imerys AB..................................7 
§ 88 Allmän information om driften i Hamnen.................................7 
§ 89 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB ..........8 
§ 90 Uppföljning av styrelsens beslut. ...............................................8 
§ 91 Övriga frågor..............................................................................8 
§ 92 Nästa sammanträde ....................................................................9 
§ 93 Avslutning..................................................................................9



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
 

2018-10-25 
Sammanträde nr Sida 

7/2018 1 
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Styrelseledamöter Anita Bdioui Ordförande 
 Jan-Olov Lampinen Vice ordförande 
 Desislava Cvetkova Ledamot 
 Gunilla Molin Ledamot  
   Frånvarande Magnus Svensson Ledamot SCA Logistics AB 
 Kent-Ove Ulander Ersättare 
 Peter Gyllroth Ersättare, SCA Logistics AB 
   Frånvarande Lars Holmgren Ersättare 
    

 

Revisorer 
 

Thomas Jäärf 
 

Lekmannarevisor, deltar ej 
 Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej 
 Charlotte Bouvin Auktoriserad revisor, Ernst & Young 

AB, deltar ej 
 

Tjänstemän 
 

Anders Nordström 
 

VD 
 Ing-Marie Alm Ekonom 
 Monica Nyberg Administratör 

 
 
 

Protokollet omfattar §§ 79-93 
 
 

Justeras 
 
 
 
 
 

Anita Bdioui                                          Jan-Olov Lampinen 
Ordförande                                            Justerare 
 
 
 
Peter Gyllroth    Monica Nyberg 
Ledamot SCA Logistics AB  Administratör 
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§ 79 Sammanträdets öppnande och justering 
 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar därmed 
sammanträdet öppnat. 

 
Jan-Olov Lampinen utses att jämte ordföranden Anita Bdioui och  
Magnus Svensson justera dagens protokoll. 

 
– – – – 

 
 
 

§ 80 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att godkänna utsänd dagordning. 

 

 
 

Beslutsunderlag 
• Kallelse/Ärendelista daterad 2018-10-18 

 
– – – – 

 
 
 

§ 81 Föregående protokoll – 2018-09-21 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att ta upp denna punkt under nästa sammanträde,  
 2019-01-25. 

Ärendet 
Vid dagens sammanträde har inte protokollet från 2018-09-21  

     justerats.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollet från sammanträdet 2018-09-21 kommer att läggas ut 
på www.sundsvall.se, så fort det är justerat. 
 
– – – – 
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(SHAB-2018-00050) 
 
 

§ 82 MRP 2019-2020 med plan för 2021-2022 
  
Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att fastställa bolagets förslag till MRP 2019-2020 med plan för  

2021–2022, samt investeringsunderlag, 
 
att överlämna det fastställda budgetförslaget till Stadbacken AB. 

 
Sammanfattning 
MRP-perioden innehåller ett flertal investeringar, i befintlig kaj där 
investeringar görs för att reparera och anpassa kaj till nya förutsättningar 
som beror på att containerkajen byggs. Magasin för att möta det ökade 
behovet från SCA men också kostnader som beror på att transportörer 
måste flyttas, för att ge plats år containerkajen. 
 
Den stora investeringen är byggandet av containerkajen under perioden, 
varefter SCA kommer att öka sin godshantering i hamnen. 
 
Förslag till MRP för tiden 2019-2022 är upprättad med förutsättningen att 
Sundsvalls Hamn AB inte har nytt aktieägaravtal på plats under 2019 och 
att investering i ny containerkaj inte har startat. Nytt aktieägaravtal 
kommer att upprättas 2020.  

 
Överläggning 
Styrelsen beslutar enligt förslag.  

 
Beslutsunderlag 
• PM-Beslut, daterad 2018-10-22 
• MRP 2019-2020 med plan för 2021-2022, daterad 2018-1022 

 
– – – – 
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(SHAB-2017-00027) 

§ 83 Interkontrollrapport 2018 
  
Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisad internkontroll för 2018, 
 
att uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till  

Stadsbacken AB för handläggning 

Sammanfattning 
I syfte att säkerställa att Sundsvall Hamn AB:s arbetsrutiner, policys och 
processer är fullgoda och efterlevs samt att lagar följs ska en intern löpande 
uppföljning göras regelbundet.  
 
En granskningsrapport upprättas årligen som innehåller såväl 
internkontrollplanens fokusområden som vid behov förslag på åtgärder för 
förbättring av bolagets rutiner. 
 
Utifrån planen 2018 har följande områden kontrollerats: 

• Hantering av skatter och avgifter 
• Granskning av leverantörsfakturor 
• Arbetarskyddsfrågor 

 
Fokus har lagts ännu mer än tidigare på arbetarskyddsfrågor med anledning 
av att bolaget har anställt en KMA. 

En samarbetskommitté har bildats med SCA och Imerys AB, där 
arbetsmiljöfrågor tas upp. 

Överläggning 

Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 

• PM-Beslut, daterad 2018-10-17 
• Interkontrollplan 2018 SHAB 

– – – – 
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(SHAB-2018-00049) 
 
§ 84 Internkontrollplan 2019 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa förslaget till internkontrollplan 2019 
 

Sammanfattning 
I syfte att säkerställa att Sundsvall Hamn AB:s arbetsrutiner, policys och 
processer är fullgoda och efterlevs samt att lagar följs ska en intern löpande 
uppföljning göras regelbundet.  
 
För 2019 ligger fokus på följande punkter: 
 

• Hantering av skatter och avgifter 
• Farligt gods 
• Kemikalie och riskhantering 

 
Överläggning 

Bolaget kommer fortsättningsvis att lägga stort fokus på arbetsmiljöfrågor 
eftersom man anställt en KMA. 

Styrelsen beslutar enligt förslag.  

Beslutsunderlag 

• PM-Beslut, daterad 2018-10-17 
• Internkontrollplan 2019 

– – – – 
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(SHAB-2018-00026) 
 
§ 85 Magasin 10 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
VD informerar om att inget nytt hyresavtal med Imerys AB har upprättats 
gällande Magasin 10. I magasinet ska marmorkross förvaras. 

Beslutsunderlag 

• Muntlig information från VD 

– – – – 
 
 
(SHAB-2018-00044) 

§ 86 Kajreparation och kajförstärkning i 
Tunadalskajen 
  
Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
VD informerar att reparationen av Tunadalskagen startas V 45, 2018 och 
beräknas vara klar våren 2019. Upphandlingen av förstärkning av 
Tunadalskajen beräknas vara klar till årsskiftet 2018-2019. Sundsvalls 
Hamn AB för dialog med SCA hur driften ska fungera under 
förstärkningsarbetet.  

Beslutsunderlag 

• Muntlig information från VD 

– – – – 
 



Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
 

2018-10-25 
Sammanträde nr Sida 

7/2018 7 

  

 

 
 
(SHAB-2018-00022) 
 
§ 87 Containerkajens påverkan på Imerys AB 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
VD informerar om förslaget att Imerys AB flyttar inmatningen av kaolin 
från Korstakajen till Tunadalskajen. Detta för att ge plats åt nya 
containerkajen. Det är tekniskt svåra bitar som måste lösas innan flytten av 
inmatningen med transportören kan göras.  

Beslutsunderlag  

• Muntlig information från VD 

– – – – 
 
(SHAB-2018-00022) 
 
§ 88 Allmän information om driften i hamnen 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
VD visar en översiktskarta över hamnen. En ny fastighet har bildats och 
fått namnet Korsta 8:13. Asfalteringsplan för 2019 samt tidsplan för 2020 
redovisas. 

Anita Lindblom som har en KMA anställning på Sundsvalls Hamn och 
Sundsvalls Oljehamn presenterade sig själv inför styrelsen. 

Beslutsunderlag  

• Muntlig information från VD 

– – – – 
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 (SHAB-2018-00022) 
 
§ 89 Beslut KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls 
Hamn AB 
 
Beslut 
 
Styrelsen beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna 

 
Ärenden 
Kommunfullmäktige, 2018-09-24 
 
§ 164 Kemikalieplan 
 
§ 160 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till  
förtroendevalda i Sundvalls kommun  
 
– – – – 
 
 
 
(SHAB-2018-00023) 
 
§ 90 Uppföljning av styrelsens beslut 
 

 
Inget att rapportera 

 
– – –  
 
 
(SHAB-2018-00022) 

 
§ 91 Övriga frågor 
 
Gunilla Molin ställer frågan om det finns några speciella kemikalieregler 
eftersom Sundsvalls Hamn AB tar emot farligt avfall. VD svarar att det 
finns en avfallsplan som redovisas till Sjöfartsverket. Planen görs 
tillsammans med SCA. 
 

 
– – – – 
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§ 92 Nästa sammanträde 

 

 
 

Datum & Tid 2019-01-25, kl. 13.15 

Plats: Rosa Huset, Tunadalshamnen 
 

– – – – 
 
 
 

§ 93 Avslutning 
 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed 
sammanträdet. 
 
 – – – 
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