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Tid Kl. 13.00-14.00 
Plats Blå Huset, Tunadalshamnen 
Styrelseledamöter Bertil Kjellberg Ordförande 
 Runa Forsman Vice ordförande 
 Cathrine Edström Ledamot 
 Leif Nilsson Ledamot 
 Magnus Svensson Ledamot, SCA Logistics AB 
 Rose-Marie Antonic Ersättare 

Frånvarande ledamöter Lars Holmgren Ersättare 
 Nils-Johan Haraldsson Ersättare, SCA Logistics AB 

Revisorer Bengt Nilsson Lekmannarevisor, deltar ej 
 Ewa Hägglund Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej 
 Kristin Näsström Auktoriserad revisor, PwC AB, deltar ej 

Tjänstemän Anders Nordström VD 
 Ing-Marie Alm Ekonom 
 Ewa-Britt Norén Sekreterare 

Frånvarande tjänstemän Håkan Persson Teknik- och logistikchef 
 

Protokollet omfattar §§ 9–17  
 
 
Justeras 
 
 
 
Bertil Kjellberg  Magnus Svensson 
Ordförande   Justerare   

 

 
 
Cathrine Edström  Ewa-Britt Norén 
Justerare   Sekreterare 
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§ 9 Sammanträdets öppnande och justering 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet 
öppnat. 
 
Cathrine Edström utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg och 
Magnus Svensson justera dagens protokoll. 
 
– – – –  

§ 10 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning 
 

Beslutsunderlag 
• Kallelse/Ärendelista 2015-02-13 
 
– – – – 

§ 11 Föregående protokoll – 2015-01-23 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga protokoll 2015-01-23 till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokoll 2015-01-23 – utlagt på www.sundsvall.se  
 
– – – – 
  

http://www.sundsvall.se/
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SHAB-2015-00004 

§ 12 Årsredovisning 2014 – Sundsvalls Hamn AB 

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

att godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen, 

att överlämna förslag till resultat- och balansräkning för 2014 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. 

 

Sammanfattning 
Bolagets intäkter är i huvudsak fartygs- och varuhamnsavgifter och 
arrendeavgifter. Dessa finaniserar drift och underhåll av anläggningen. 
Sundsvalls Hamn AB ska arbeta utifrån självkostnadsprincipen, som 
syftar till att visa nollresultat. 
 
Årets resultat är 40 tkr, efter justering enligt avtal om storkundsrabatt. 
 
Drift och underhåll av hamnanläggning har under 2014 varit normalt 
för verksamheten, såsom reparation av järnväg, kajer och transportörer.  

Överläggning  
VD redogör för den granskningsrapport som den auktoriserade revisorn 
lämnat. Förvaltningsrevisionen har rört rutinbeskrivningar – inköps-
rutin, lönerutin, löpande bokföring och hantering av skatter och avgif-
ter. Det revisorerna har noterat på är att bolaget saknar skriftliga rutin-
beskrivningar som behövs för uppnå en tillfredsställande internkontroll 
och för att säkerställa att kontinuitet upprätthålls vid personalomsätt-
ning, sjukdom etc. En förklaring till avsaknaden av skriftliga rutiner är 
att bolaget idag har så få anställda att resurser för detta arbete inte finns 
i dagsläget.  
 
Slutsatserna av revisionen är genomgående att bolaget väl följer bok-
föringslagens krav och att man har god ordning vad gäller avstäm-
ningsrutiner och attestreglementets efterlevnad. Revisorerna menar 
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vidare att bokslutet håller god kvalitet och en ren revisionsberättelse 
kommer att avges.  
 
När det gäller K3-reglerna förklarar ekonomen hur komponentavskriv-
ningarna är gjorda för bolaget. 
 
Lekmannarevisorns granskningsrapport överlämnas direkt till 
Stadsbacken AB, eftersom den granskning av investeringsprocessen, 
som varit fokus för 2014 i alla bolag, kommer att färdigställas efter 
styrelsesammanträdet. 
 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2015-02-12 
• Årsredovisning 2014 
 
– – – – 
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SHAB-2015-00008 

§ 13 Personuppgiftsombud för Sundsvalls Hamn AB 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att utse Ing-Marie Alm till personuppgiftsombud för  

Sundsvalls Hamn AB, samt 

att uppdra till bolaget att anmäla detta till Datainspektionen. 
 

Bakgrund 
I personuppgiftslagen finns regler som den som är personuppgiftsan-
svarig (företaget, myndigheten, organisationen) måste följa. Reglerna 
finns till för att den enskildes personuppgifter ska skyddas på ett bra 
sätt. Det betyder att styrelsen ska bestämma vilka personuppgifter som 
ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Ett personupp-
giftsombud hjälper den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens 
krav och därmed bidra till att skapa ordning och reda inom den egna 
organisationen. 

Personuppgiftsombudets roll 
Personuppgiftsombudet ska se till att personuppgifter behandlas på ett 
lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Det innebär att om-
budet måste förvissa sig om att den personuppgiftsansvarige följer 
bestämmelserna i personuppgiftslagen och i anknytande lagstiftning. 

Överläggning  
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2015-02-12 
 
– – – – 
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SHAB-2015-00003 

§ 14 Informationer och rapporter 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 

Kommunikationsstrategi 
VD informerar om den kommunikationsstrategi som har fastställts i 
Sundsvall Logistikpark AB. Den handlar om vem som ansvarar för och 
äger informationen kring projekten Bergsåkerstriangeln, Malands-
triangeln/Tunadalsspåret och som ska kommunicera. 

Upprustning och förstärkning av kajer m.m. 
Det fortsatta arbetet med förstärkning och planering för framtiden om 
inköp av kranar och uppgradering av befintlig maskinpark pågår. 
 
– – – – 

§ 15 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmälda. 
 
– – – – 

§ 16 Nästa sammanträde 

Datum: 2015-05-22 Årsstämma 
Konstituerande sammanträde 
Sammanträde 

Tid: Meddelas via e-post senare 

Plats: Kommunhuset, rum 350 Hamnen 
 
– – – – 

§ 17 Avslutning 
Ordföranden tackar personal och styrelse för ett mycket gott samarbete 
under mandatperioden och avslutar därmed sammanträdet. 
 
– – – – 
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