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Plats Blå Huset, Tunadalshamnen 
Styrelseledamöter Hans Stenberg Ordförande 
 Cathrine Edström Vice ordförande 
 Per Magnus Forsberg Ledamot 
 Hans Almén Ledamot 
 Magnus Svensson Ledamot, SCA Transforest AB, deltar ej 

§§ 72–79 
 Annicka Burman Ersättare 
 Lars Holmgren Ersättare 
   
Frånvarande ledamöter Rolf Johannesson Ersättare, SCA Graphic Sundsvall AB 
   
Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor, deltar ej 
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 Ewa-Britt Norén Sekreterare 
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Ordförande   Sekreterare   

 

 
Per Magnus Forsberg  Magnus Svensson 
Justerare   Justerare 
 



 Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

  
 
 
 
Sida 

 
 

2010-03-05 2 
 

 

§ 72 Sammanträdets öppnande och justering 
Ordförande hälsar alla närvarande välkomna och förklarar därmed 
sammanträdet öppnat. 
 
Per Magnus Forsberg och Magnus Svensson, utses att, jämte 
ordföranden Hans Stenberg, justera dagens protokoll. 
 
– – – –  

§ 73 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att med nedanstående ändringar godkänna utsänd dagordning. 
 
Informationspunkten om Kostnadsalternativ för Bull tas upp som punkt 3. 
 
Ytterligare informationspunkter anmäls till dagordningen: 

• Drifttillstånd – prövotidstillstånd för buller.  
• Ekonomi 
• Svavelhalter till sjöss 
 
– – – – 

§ 74 Föregående protokoll – 2010-01-25 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga protokoll 2010-01-25 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll 2010-01-25  
 
– – – – 
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SHAB dnr 4/10 042 

§ 75 Årsredovisning 2009 

Beslut 
Styrelsen beslutar  
 
att godkänna utsänt förslag till resultat- och balansräkning för år 2009, 

att godkänna utsänt förslag till text till årsredovisningen för år 2009,  

att överlämna förslag till resultat och balansräkning för år 2009 till 
årsstämman för fastställande, 

att godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse för Sundsvalls 
Hamn AB, samt 

att överlämna förslag till vinstdisposition för Sundsvalls Hamn AB till 
årsstämman för beslut. 

Sammanfattning 
VD ger en kort beskrivning av hamnens utveckling det senaste året. 
 
Tommy Eriksson, KPMG AB, presenterar sin granskning av bolagets 
årsredovisning för år 2009 och bedömer att den kan fastställas.  

Överläggning 
Revisorn kommenterar att bolaget budgeterat minus 2009 – aktieägar-
avtalet säger nollresultat. Ordförande redovisar att skälen till detta är att 
det skulle ha fått orimliga effekter att genomföra kraftiga prishöjningar 
under våren 2009 med tanke på den djupa finanskrisen. Kravet på noll-
resultat måste ses över en längre period än enstaka år. 
 
För 2010 beräknas en ökning av antalet fartygsanlöp och avgifterna har 
höjts. 

Beslutsunderlag 
• Årsredovisning 2009 
• Föredragning av revisor Tommy Eriksson, KPMG AB 
• OH-material från granskningen – biläggs protokollet  
 
– – – – 
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SHAB dnr 6/10 023 

§ 76 Personalfrågor 

Beslut 
Styrelsen beslutar  
 

att anställa Anders Nordström som tillförordnad VD i Sundsvalls 
Hamn AB, enligt separat avtal, fr.o.m. 2010-07-01–2011-06-30. 
Avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid från båda 
parterna, samt 

att starta rekrytering av ny VD efter sommaren. 

Överläggning 
Ordförande beskriver bemanningen för bolaget det närmaste året och 
VD-frågan diskuteras. Eftersom rekrytering av både VD och teknik- 
och logistikchef kommer att behöva göras under året bedöms det bli 
stor kompetensförlust i bolaget. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig föredragning av ordförande 
 

– – – – 
 

SHAB dnr 1/10 007 

§ 77 Revisionsrapport om bisysslor 

Beslut 
Styrelsen beslutar  
 
att bordlägga frågan till dess att Stadsbacken AB har fattat beslut. 

Sammanfattning 
Revisorernas rapport om Rutiner avseende bisysslor har skickats ut till 
styrelsen. En rutinbeskrivning, med definition av begreppet bisyssla, 
ska tas fram av Stadsbacken AB, som ska gälla för bolagskoncernen. 

Beslutsunderlag 
• Revisorernas rapport om Rutiner avseende bisysslor 
• Tjänsteskrivelse 2010-02-26 
 
– – – – 
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SHAB dnr 3/10 900 

§ 78 Internkontrollregler för Sundsvalls Hamn AB 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att anta kommunens gällande regler för internkontroll som 

fastställs av kommunfullmäktige, samt 

att anta de tillämpningsanvisningar för internkontroll som 
kommunstyrelsen beslutar om. 

 

Sammanfattning 
De regler för intern kontroll, som kommunfullmäktige beslutar om, syftar till 
att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande 
intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att 
följande mål uppnås: 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 
Enligt nuvarande ägarpolicy, som gäller sedan 2009-06-15, ska ägarens 
policybeslut behandlas som ägardirektiv, följas av bolagen och vara 
utgångspunkten för interna riktlinjer och policys i de olika bolagen.  
 
En revidering av reglemente och tillämpningsanvisningar för internkontroll 
pågår inom koncernstaben. Revideringen syftar till att tydliggöra att regler 
och anvisningar riktar sig både till bolag och förvaltningar. Detta framgår inte 
på ett tydligt sätt idag. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Internkontrollregler för Sundsvalls Hamn AB, 

 2010-03-01 
• Protokoll kommunfullmäktige 2003-04-28, § 89 
• Protokoll kommunstyrelsen 2003-11-10, § 238 
• Av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll, gällande 

från 2003-05-01 
• Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglemente för intern 

kontroll, reviderade 2003-11-05 
 
– – – – 
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SHAB dnr 5/10 556 

§ 79 Kostnader för avfendring i Tunadalshamnen 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra till företagsledningen att upphandla fendersystem för 

södra halvan av Tunadalskajen, med option på resterande del, 

att nytt beslut ska fattas i styrelsen, innan resterande del av 
fendersystemet byts ut. 

Sammanfattning 
Bo André, teknik- och logistikchef i bolaget, presenterar tillståndet för 
kajerna längs Tunadalshamnen. De är utsatta för hårt slitage. 
 
Vid en studie om upprustning av kajerna har kostnadsberäkning tagits 
fram för avfendring. Arbetet kan utföras under två år för att inte störa 
verksamheten allför mycket. 

Överläggning 
En uppdelning av arbetet diskuteras. Lämpligt att starta upphandlingen 
för den södra halvan av kajen, med option på resterande del.  
 
Nytt beslut ska fattas i styrelsen, innan arbetet med resterande del får 
starta 

Beslutsunderlag 
• Muntlig föredragning av Bo André 
• OH-presentation 
 
– – – – 
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SHAB dnr 24/09 551 

§ 80 Kostnadsalternativ för Bull 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att ge företagsledningen uppdraget att påbörja upphandling av ny 

motor till bogserbåten Bull, 

att företagsledningen ska undersöka om det finns isklassade  
(1A Super) bogserbåtar av ”Tractor Tug”-typ (VSP eller ASD) i 
intressant prisklass, 

att företagsledningen ska återkomma till styrelsen för beslut om 
investeringen. 

Sammanfattning 
Anders Nordström, oljehamnschef, ger en bakgrund till ärendet. 
Marknaden för reservdelar till denna typ av motor har undersökts 
mycket noga vid ett flertal tillfällen och det kan konstateras att det inte 
längre finns reservdelar.  
 
Underhandsdiskussioner pågår med kommunens upphandlings-
avdelning om upplägg av en eventuell upphandling av ny motor. 
Önskemålet är enklast tänkbara motor som kan gå på förnyelsebart 
drivmedel. En sådan skulle kosta 10–15 mnkr. 

Överläggning 
Styrelsen diskuterar hanteringen av frågan och kommer fram till att 
företagsledningen kan påbörja upphandlingen, men att särskilt beslut 
om investeringen ska göras senare. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig föredragning av Anders Nordström 
 
– – – – 
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§ 81 Informationer och rapporter 

Drifttillstånd – prövotidstillstånd för buller 
Sundsvalls Hamn AB ska ansöka om förlängt prövotidstillstånd för 
buller inom hamnområdet. Samtidigt ska en bedömning av hur 
åtgärderna påverkar bullret efter genomförandet göras. Senast 1 april 
ska Sundsvalls Hamn AB redovisa tidplan, kostnader och bullersänkade 
effekter av åtgärder till Länsstyrelsen.  
 

Bullerkraven från miljökontoret är mycket hårda – 42 dbA, vid 
fastighetsgränsen, efter kl. 22.  Truckar och traktorer är tillverkade 
enligt EU-norm, 72 dbA, 1 m från maskinen, så ärendet är mycket 
svårkommunicerat.  

Ekonomi 
Godsflöde – konstateras att godsflödet för de första månaderna 2010 
ligger betydligt lägre än målet. Produktionen i Ortviken har minskat 
och det har varit stora störningar i järnvägs- och sjöfartstrafiken.  
 

Isbrytning med Bull – Isbrytningsintäkt på mer än 1 mnkr mot budget. 
Dock är snöröjning och vinterväghållning en stor kostnad.  
 

Silon, i anslutning till Imerys – I- och urlastning vid kajen, är ett 
bekymmer. Den s.k. skopmattan i elevatorn bör bytas. Kostnaden för 
detta är ca 200 000 kr. De sista månaderna har bolaget inte haft 
kostnadstäckning för denna hantering. Imery´s ledning är vidtalad om 
detta. Efter vintern kommer de extra kostnaderna att summeras och 
diskussionen med ledningen för Imerys ska fortsätta. 

Frågan om svavelhalterna i bränslet till sjöss  
Ordförande informerade att det har gjorts en KU-anmälan av 
regeringens hantering av frågan om en sänkning av svavelhalterna i 
bränslet till sjöss. VD:ar från basindustrin ska träffa näringsutskottet i 
frågan. 
 

– – – – 

§ 82 Övriga frågor 

Containertrafiken i hamnen 
Magnus Svensson beskriver läget för containertrafiken. SCA 
Transforest driver en ny containerlinje Sundsvall – Umeå – Hamburg 
som är öppen för alla kunder sedan 2010-02-24. 
 

– – – – 
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§ 83 Nästa sammanträde 
7 maj 2010 
Årsstämma   10.00 
Konstituerande sammanträde 10.15 
Sammanträde   10.30 
 
– – – – 

§ 84 Avslutning 
Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed 
sammanträdet. 
 
– – – – 
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