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§ 72 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. 
 
– – – –  
 

§ 73 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning. 
 

Beslutsunderlag 
• Kallelse/Ärendelista 2017-10-17 

 
 

– – – – 
 

§ 74 Föregående protokoll 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga nedanstående protokoll till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll 2017-09-08 - utlagt på www.sundsvall.se. 
 
– – – – 
 
  

http://www.sundsvall.se/


 
Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum Sammanträde nr 

 
 
 
 

Sida 

 
 

2017-10-24 7/2017 3 
 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
     

     
 

SHAB-2017-00030 
 

§ 75 Investeringar 2018--2021 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att punkten behandlas som informationsärende samt  

att den bordläggs till styrelsemöte 2017-11-02. 
 

Sammanfattning 
Föreslagna investeringar i magasin är en förutsättning för att kunna 
hantera tillkommande volymer från Östrand. 
 
Förstärkning av Tunadalskajen behöver göras för att bära större 
maskiner och därmed förkorta lossningstiden vilket behövs då 
fartygsintensiviteten ökar på denna kaj. Utöver ovan har kajen ett 
reperationsbehov, så det finns samordningsvinster att göra. 

Överläggning  
VD beskriver bolagets investeringsbehov för perioden 2018-2021.  
Diskussioner fördes angående hur bolaget ska se på investeringar i 
hamnanläggningen som kan komma att ske under 2018 innan ett nytt 
aktieägaravtal är på plats. Styrelsens uppfattning är att med anledning 
av att inget nytt aktieägaravtal är på plats så gäller det nuvarande 
aktieägaravtalet vilket innebär att kommunen tar kostnaden för  
investeringar i hamnanläggnigen.  
 
Investeringen gällande nytt magasin (5 mkr) är en investering som är 
SCA relaterat men övriga planerade investeringar ska ses som 
kommunala investeringar. 
 
Styrelsen beslutar att punkten behandlas som informationsärende samt  
att den bordläggs till styrelsemöte 2017-11-02. 
 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2017-10-20 
• Investeringar 2018—2021, daterad 2017-10-20 

– – – – 
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SHAB-2017-00029 
 

§ 76 MRP 2018—2019 med plan för 2020-2021 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att punkten behandlas som informationsärende samt  

 
att       ärendet om MPR 2018-2019 med plan för 2020-2021 beslutas 
            på extrainsatt styrelsemöte 2017-11-02 

Sammanfattning 
MRP för tiden 2018-2021 visar investeringar i Sundsvalls Hamn som 
härrör från volymökningar och logistikparksprojektet.  
 
Nybyggnationer i SCAs anläggningar ger viss nedgång första halvan 
2018 men till helår är det i nivå med tidigare år. 2019-2021 ökar 
godsflödet kraftigt beroende på SCAs investeringar i Östrand. För 
Imerys godshantering är det ingen större förändring likaså för FloGas. 
  
Projekteringen av nya containerkajen är klar, det som återstår är 
tillstånd och beslut för byggstart.  

Överläggning  
VD redovisade förslag till MRP för tiden 2018-2021. Diskussioner 
angående aktieägaravtalet fördes. Har bolaget det nya eller gamla 
aktieägaravtalet när upphandling av investeringarna ska genomföras.  
 
SCA anser att gällande aktieägaravtal skall tillämpas, vidare disku-
terades andra lösningar som aktieägartillskott från ägarna. SCA och 
kommunen tar med sig frågan till det extra styrelsemötet 2017-11-02.   
 
Styrelsen beslutar att punkten behandlas som informationsärende samt 
att beslut tas på extrainsatt styrelsemöte 2017-11-02 kl 15.00. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2017-10-20 
• MRP 2018-2019 med plan för 2021-2021, daterad 2017-10-20 
• Rapport till Stadsbacken AB, daterad 2017-10-20 
 
– – – – 
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SHAB-2016-00049 
 

§ 77 Internkontrollrapport  2017 - helår 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisad internkontroll för 2017 och uppdra till VD 

att skicka internkontrollrapporten till Stadsbacken AB för 
handläggning 

Sammanfattning 
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 
internkontrollplanens fokusområden som vid behov förslag på åtgärder 
för förbättring av bolagets rutiner. 
 
Utifrån planen för 2017 har följande områden kontrollerats: 
 
• Hantering av skatter och avgifter 
• Granskning av leverantörsfakturor 
• Uppföljning av entreprenadverksamhet 

Överläggning  
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2017-10-17 
• Internkontrollrapport 2017 SHAB 
• Självdeklaration, daterad 2017-10-17 
 
– – – – 
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SHAB-2017-00027 

§ 78 Internkontrollplan  2018 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa förslaget till internkontrollplan för 2018 
 

Sammanfattning 
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 2018 ligger fokus på följande punkter: 
 
• Hantering av skatter och avgifter 
• Granskning av leverantörsfakturor 
• Arbetarskyddsfrågor 

 

Överläggning  
För det kommande året kommer fokus att läggas ännu mer än tidigare 
på arbetsskyddsfrågor och detta med anledning av att bolaget kommer 
att ha rekryterat en KMA inför 2018. 
 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2017-10-17 
• Internkontrollplan 2018 
 
– – – – 
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SHAB-2017-00028 
 

§ 79 Ny logotyp för SHAB 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att bordlägga frågan angående ny logotyp för SHAB 
 

Sammanfattning 
Logotypen för Sundsvalls Hamn har varit med i ett antal år och behöver 
moderniseras. Hamnens exponering i olika medier har under lång tid 
varit sparsam i och med hamnens utbyggnad och Logistikparksprojek-
tet är det dags att modernisera inte bara loggan utan också hamnens 
hemsida. 

 

Överläggning  
VD redovisade förslag på ny logotyp för SHAB samt meddelade att 
bolaget även jobbar med att modernisera hemsidan. Diskussioner 
fördes angående nuvarande logotyp mot att byta till en ny. 
 
SCA ansåg att det är fel tidpunkt att ändra logotypen utan bolaget bör  
avvakta tills den ”nya hamnen” är på plats.  
 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan angående en ny logotyp. Arbetet 
med en ny hemsida fortsätter. 
 
 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2017-10-17 
• Förslag på ny logotyp för Sundsvalls Hamn AB 
 
– – – – 
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SHAB-2017-00005 

§ 80 Beslut från KF/KS/SBAB som berör 
Sundsvalls Hamn AB 

Ärendet utgår. 
 
– – – – 
 
 
SHAB-2017-00005 

§ 81 Uppföljning av styrelsens beslut 
Ärendet utgår 
 
– – – – 
 
SHAB-2017-00005 

§ 82 Allmän information om driften i hamnen 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
VD informerar om behovet av fler magasinsbyggnader med anledning 
av  Östrands produktionsökning, vilket även innebär att en lösning av 
lagringsytor för Imerys produkter också måste hanteras. 
 
VD beskriver behovet av underhåll av plattformskajen. Kajen kommer 
att användas mycket mer frekvent med anledning av att hantering av 
marmorkross, kaolin och olja kommer att ske på denna kajdel i och 
med byggnationen av nya containerkajen. 
 
Utredning pågår angående förslag på nytt arrendeområde för Imerys. 
Förslaget innebär att Imerys arrendeområde kommer att minska. 

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

§ 83 Övriga frågor 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Studieresa Norrköping 2017-11-16--11-17 
Fråga uppkom angående detaljinformation om ovanstående studieresa.  
 
VD svarar att bolaget kommer att presentera detaljerad information 
angående resan inom kort. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig föredragning av VD 
 
– – – – 
 

§ 84 Nästa sammanträde 
Styrelsen beslutar 
 
Datum & Tid: 2017-11-02, kl. 15.00 

Plats: Rosa Huset, Tunadalshamnen 
 
– – – – 

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


	§ 72 Sammanträdets öppnande och justering
	§ 73 Godkännande av dagordning
	Beslut
	Beslutsunderlag

	§ 74 Föregående protokoll
	Beslut
	Beslutsunderlag

	§ 75 Investeringar 2018--2021
	Beslut
	Sammanfattning
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 76 MRP 2018—2019 med plan för 2020-2021
	Beslut
	Sammanfattning
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 77 Internkontrollrapport  2017 - helår
	Beslut
	Sammanfattning
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 78 Internkontrollplan  2018
	Beslut
	Sammanfattning
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 79 Ny logotyp för SHAB
	Beslut
	Sammanfattning
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 80 Beslut från KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB
	§ 81 Uppföljning av styrelsens beslut
	§ 82 Allmän information om driften i hamnen
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 83 Övriga frågor
	Beslut
	Studieresa Norrköping 2017-11-16--11-17
	Beslutsunderlag

	§ 84 Nästa sammanträde
	§ 85 Avslutning

