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§ 39 Sammanträdets öppnande och justering 
 

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första 
sammanträde, som därmed förklaras öppnat. 

 
Ann Modin utses att tillsammans med ordföranden Anita Bdioui 
och Magnus Svensson justera dagens protokoll. 

 
– – – – 

 
 

§ 40 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att godkänna utsänd dagordning. 

 

 
 

Beslutsunderlag 
• Kallelse till konstituerande sammanträde, daterad 2021-06-07 
 
– – – – 
 
 
§ 41 Föregående protokoll 

 
Beslut 
Styrelsen beslutar  
 
att godkänna och lägga protokollen från 2021-02-12 och 2021-04-20 
           till handlingarna. 

 

 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollen från och 2021-02-12 och 2021-04-20 är – utlagda  
   på www.sundsvall.se 

 
– – – – 

http://www.sundsvall.se/
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 __________________________________________________________________________________________________ 
 
 
    (SHAB-2021-00008) 
 

§ 42 Arbetsordning för styrelsen 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att anta den arbetsordning som framgår av bilaga, daterat 2021-05-06, 

dock att aktieägaravtalet mellan Sundsvalls Hamn AB:s ägare och 
Sundsvalls Hamn AB:s bolagsordning, ska äga företräde framför 
arbetsordningen för det fall arbetsordningen innehåller bestämmelser som 
är motstridiga eller icke förenliga med bestämmelserna i aktieägaravtalets 
respektive bolagsordning. 

 
att  se över arbetsordningen så att ny arbetsordning kan antas vid 

 konstituerande möte 2022. 
 

 
 

Sammanfattning 
Det tidigare kravet på att styrelsen i ett aktiebolag skulle ha en 
arbetsordning för styrelsen gäller numera endast publika aktiebolag1. 
Moderbolaget Stadsbacken AB rekommenderar ändå att styrelsen ställer 
ut en arbetsordning för sitt arbete. 

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

 
Överläggning 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

 
Beslutsunderlag 
• PM-Beslut, Arbetsordning för styrelsen daterad 2021-06-01 
• Förslag till Arbetsordning för styrelsen, daterad 2021-05-06 
 
 
– – – – 

 
 
 
 
 
 

1 ABL 2005:551 8 kap 7 § upphävd genom lag 2014:539 
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(SHAB-2021-00009) 
 

§ 43 Attest- och utanordningsinstruktion 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att fastställa förslag till attest- och utanordningsinstruktion för 

Sundsvalls Hamn AB, daterat 2021-05-06. 
 

 
 

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. 
 
Under Punkt 5 har förändring skett genom att befattning anges istället för 
personnamn samt att ”Attest frånvarorapportering” samt ”Attest 
Löneförändringar” har tillkommit. 
 
Utanordningsinstruktionen omfattar samtliga utbetalningar för varor  
och tjänster, samt löneutbetalningar. 

 
Överläggning 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

 
Beslutsunderlag 
• PM-Beslut, Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2021-05-06 
• Förslag till Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2021-05-06 

 
– – – – 
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(SHAB-2021-00010) 
 

§ 44 Instruktion för VD 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören,  

daterad 2021-05-06. 
 

 
 

Sammanfattning 
VD ska enligt aktiebolagslagens (ABL) 8 kap § 29 sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Det tidigare 
kravet på att styrelsen i ett aktiebolag skulle utfärda en VD-
instruktion gäller numera endast publika aktiebolag1. Moderbolaget 
Stadsbacken AB rekommenderar ändå att styrelsen ställer ut en 
arbetsordning till VD så att det finns nedskrivet vad som faktiskt 
åligger VD. 

 
VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom  
denna instruktion. 

 
Överläggning 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

 
Beslutsunderlag 
• PM-Beslut, Instruktion för verkställande direktören, daterad 2021-05-06 
• Förslag till Instruktion för verkställande direktören, daterad 2021-05-06 
 
 
– – – – 
 
 
 

 
1 ABL 2005:551 8 kap 7 § upphävd genom lag 2014:539 
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(SHAB-2021-00011) 
 

§ 45 Firmatecknare 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
 

att bolagets firma ska 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 § 

  

 
 

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, Firmatecknare, daterad 2021-05-06 
• Förslag till Firmateckning för Sundsvalls Hamn AB, daterad 2021-05-06 
 
 
– – – – 
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(SHAB-2021-00013) 
 

§ 46 Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum  
2021/2022 

 
Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att fastställa förslaget nedan som sammanträdesdatum för 

verksamhetsåret 2021-2022. 
 

 
 

Sammanfattning 
Förslaget till sammanträdesdatum baserar sig på inlämningstiderna för 
ekonomirapporteringen till Stadsbacken AB. 

 
Ekonomisk rapportering m.m. Till 

Stadsbacken 
Styrelsemöte SHAB 
Normal sammanträdestid: 
13.15–15.00 

Tertialbokslut 1, 2021, med 
Internkontrollrapport 
Bisysslor VD  

 2021-05-11*) Årsstämma 2021 
Konstituerande sammanträde 

2021-05-20 
 

Tertialbokslut 2, 2021, med 
Internkontrollrapport 

 2021-09-09*)       2021-09-10 

MRP 2022-2023, med plan för 
2024-2025 
Internkontroll – rapport/plan 
Informationsförvaltningsplan 
 
 

2021-11-02               2021-10-22 

Bokslut 2021 2022-01-28        2022-01-27 (torsdag) 

Påskriven årsredovisning 2021 
Utvärdering – styrelse/VD 

2022-02-25                  2022-02-18 

Tertialbokslut 1, 2022, med 
Internkontrollrapport 
Bisysslor VD  

 2022-05-10*) Årsstämma 2022 
Konstituerande sammanträde 

                2022-05-13 

 
*) En viss diskrepans råder mellan inlämningsdatum till Stadsbacken AB (T2) och styrelsens 
sammanträdestillfälle. Vid kontakt med ekonomiansvariga hos Stadsbacken framkommer att 
det inte torde vara något problem, då eventuella rättelser går att göra. 
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Överläggning 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

 
Beslutsunderlag 
• PM-Beslut, Ekonomirapportering/Sammanträdesdatum 2021-2022,  
   daterad 2021-05-06 

 
– – – – 
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(SHAB-2021-00013) 
 

§ 47 Bisysslor för VD 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att   godkänna den bisyssla VD redovisar enligt nedan. 

 

 
 

Sammanfattning 
Riktlinjer för hantering av bisysslor, som gäller för hela bolagskoncernen, 
är fastställda av Stadsbacken AB. I dessa framgår att VD ska anmäla 
bisyssla till sin styrelse, samt att detta ska protokollföras. 

 
VD:s bisyssla är följande: 
•  VD, Sundsvall Oljehamn AB 

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

 
Överläggning 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

 
Beslutsunderlag 
• PM-Beslut, Anmälan av bisyssla, daterad 2021-05-06 
• Blankett – Anmälan av bisyssla, daterad 2021-05-20 

 
– – – – 
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(SHAB-2021-00019) 
 
 
§ 48 Delårsrapport T 1 med helårsrapport för 2021 
 
Beslut 
 
Styrelsen beslutar 
 
att   fastställa förslaget till delårsrapport T 1 med helårsprognos för 2021,  
        daterad 2021-05-10. 
 
 
Sammanfattning 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1,0 mnkr vilket är 1,9 mnkr 
bättre än budget. I förhållande till budgeten är det framför allt intäkterna som 
är högre än förväntat. 
 
Intäkterna för perioden är 1,6 mnkr högre än budget och detta till stor del 
beroende på tillkommande oljeanlöp under perioden samt ökade fartygs- och 
varuhamnsavgifter. 
 
Kostnaderna för perioden är 0,3 mnkr lägre än budgeten och de lägre 
kostnaderna beror till stor del på minskade underhållskostnader för 
bogserbåtsverksamheten. 
 
Verksamheten fortskrider som planerat inom den närmaste perioden, men 
med viss prioritering av planerade arbeten. 

 
Överläggning 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

 
 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut, Delårsrapport T 1 med helårsprognos för 

2021, daterad 2021-05-10 
 
 
 
– – – – 
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(SHAB-2021-00018) 
 
§ 49 Bogserbåten Bull 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att   försälja hamnens bogserbåt Bull. 
 
Sammanfattning 
I dag har hamnen två bogserbåtar, varav Bull är den båt som inte används i 
första hand. Att ha två båtar ger en backup men kostnaden för att hålla två 
båtar i drift är stor och om andra hamnar investerar i nya båtar kommer det 
att bli svårt att sälja Bull, vilket redan nu får anses som svårt beroende på 
svårigheten med reservdelar.  
 
Bull har inte behövt användas under åren 2019-2020. 
 
Överläggning 
Styrelsen diskuterar bogserbåtens Bulls årskostnader såsom drift- och 
underhållskostnader samt båtens isklassning. 
 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 
• PM-Beslut, Bogserbåten Bull, daterad 2021-05-07 

 
 
 
– – – – 
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(SHAB-2021-00020) 
 
§ 50 Arrendeavtal Imerys 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att   uppdra åt VD att teckna nytt avtal med Imerys angående 

 arrendeområde för Imerys verksamhet, samt  
 
att   uppdra åt VD att teckna avtal och i detta fall frångå VD:s inskränkningar i 

                                                        beslutsrätten. Dock ska VD vid nästkommande möte redovisa det 
                                                        tecknade avtal. 

 
Sammanfattning 
Imerys har sedan tidigare arrenderat markområde för sin verksamhet. Detta 
avtal gick ut 2020-12-33. Parterna har därefter förhandlat om ett nytt avtal 
som är anpassat till de förutsättningar som nu gäller. 
 
Överläggning 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

 
Beslutsunderlag 

• PM-Beslut, Arrendeavtal – Imerys, daterad 2021-05-11 
• Avtal om anläggningsarrende 

 
 
 
– – – – 
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(SHAB-2021-00024) 
 
§ 51 Elektrifiering av järnväg 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att   fastställa föreslagen investering att hamnens tre spår utrustas med 

avspänningsbrygga. 
 
 
Sammanfattning 
I och med att spåret från Ådalsbanan ner till hamnen elektrifieras kommer 
behovet av dieseldrivna lok inte att behövas. För att el-lok ska kunna rangera 
på hamnens tre spår måste en avspänningsbrygga byggas på hamnens första 
del av spåren. 
 
Kostnaden budgeterades av konsult till ca 0,9 mnkr men beräknas nu till ca 
1,4 mnkr, beroende på mark och tillkommande skyddsåtgärder.  
 
Överläggning 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 
 

 
Beslutsunderlag 

• PM-Beslut, Elektrifiering Järnväg, daterad 2021-06-02 
• Ritning över avspänningsbrygga och hamnens spår 

 
– – – – 
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(SHAB-2021-00003) 
 
§ 52 Allmän information om driften i hamnen 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

 

VD informerar styrelsen om följande: 
 

• I hamnområdet har uppställningsytor minskats av säkerhetsskäl på 
grund av arbetet med den intilliggande Logistikparken. Bolaget löser 
det genom att flytta runt gods på området. 

 
 
Informationsunderlag 
• Muntlig information av VD 
 
– – – – 
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(SHAB-2021-00004) 
 
§ 53 Beslut i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls 

Hamn AB 
 

Beslut  
 
Styrelsen beslutar  
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärenden 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 
 

§ 59 Kommunrevisionens berättelse angående verksamheten 2020. 
§ 72 Årsredovisning 2020 för kommunen och kommunkoncernen 
 
 – – – – 
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(SHAB-2021-00005) 
 
§ 54 Uppföljning av styrelsens beslut. 
 
Inget att rapportera. 

 
 

– – –  
 

 
 
(SHAB-2021-00006) 

 
§ 55 Övriga frågor 
 
Magnus Svensson informerar kortfattat styrelsen om de projekt som pågår på 
SCA Logistics AB. 

 
 

– – – – 
 

 
§ 56 Nästa sammanträde 

 
Datum & Tid: 2021-09-10, kl. 13.15 
Plats: Meddelas i kallelsen 

 
 
 

 
– – – – 
 
 
 
 

 
§ 57 Avslutning 

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

 


	Ärenden
	Kommunfullmäktige 2021-03-29


