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Tid Kl. 09.30–11.00 
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 
 Lars Holmgren Ersättare 

Frånvarande ledamöter Nils-Johan Haraldsson Ersättare, SCA Logistics AB 
   

Revisorer för kännedom Bengt Nilsson Lekmannarevisor 
 Ewa Hägglund Lekmannarevisor, ersättare 
 Kristin Näsström Revisor, Öhrlings PWC AB 

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

Frånvarande tjänstemän Håkan Persson Teknik- och logistikchef 
 

Protokollet omfattar §§ 12–21  
 
 
Justeras 
 
 
 
Bertil Kjellberg  Magnus Svensson 
Ordförande   Justerare   

 

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

§ 13 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att med nedanstående ändring godkänna utsänd dagordning. 
 
Två ytterligare beslutspunkter: Remiss – Sveriges bästa skola 2021 och 
Remiss – Servicecenter i Sundsvalls kommunkoncern. VD begär styrel-
sens bemyndigande att besvara remisserna (remisstid 1 april). 
 
– – – – 

§ 14 Föregående protokoll – 2014-01-24 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga protokoll 2014-01-24 till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokoll 2014-01-24 – utlagt på www.sundsvall.se  
 
– – – – 
  

http://www.sundsvall.se/
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SHAB-2014-00003 

§ 15 Årsredovisning 2013 – Sundsvalls Hamn AB 

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

att  godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen, 

att  överlämna förslag till resultat och balansräkning för 2013 för 
Sundsvalls Hamn AB till årsstämman för fastställande,  

att  godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, 

att  överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstäm-
man för beslut. 

 

Bakgrund 
Bolagets intäkter är i huvudsak fartygs- och varuhamnsavgifter, samt 
arrendeavgifter, vilka finansierar drift och underhåll av anläggningen. 
Sundsvalls Hamn ska arbeta utifrån självkostnadsprincipen, som syftar 
till att visa nollresultat.  
 
Årets resultat visar på 29 tkr, efter justering enligt avtal om storkunds-
rabatten. 
 
Drift och underhåll av hamnanläggning har under 2013 varit normal för 
verksamheten, som reparation av järnväg, kajer och transportörer. 

Överläggning  
Styrelsen beslutar enligt förslag. Noteras att revisorerna, i sin revision 
av bolaget, har påtalat risken med storkundsrabatten, som är knuten till 
aktieägaravtalet. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2014-02-07 
• Årsredovisning 2013 – Sundsvalls Hamn AB 
 
– – – – 
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SHAB-2014-00017 

§ 16 Remiss – Förslag på hur kommunkoncernen 
som helhet kan stödja arbetet att nå visionen 
om Sveriges bästa skola 2021 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att bemyndiga VD att avge yttrande för bolagets räkning, samt  
att VD redovisar ärendet vid nästkommande sammanträde. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 att ”det är en prioriterad 
koncerngemensam angelägenhet att Sundsvalls kommun når målet om 
Sveriges bästa skola 2021.” 
 
Med anledning av detta beslut ska även respektive bolag i koncernen 
komma in med förslag hur vi kan bidra till det arbetet. Remissvaret ska 
även innehålla kommentarer till barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag, som är bifogat. 

Överväganden 
Då remisstiden är kort – svar den 1 april – föreslås att VD bemyndigas 
att avge yttrande, för att senare redovisa ärendet vid nästkommande 
sammanträde. 

Överläggning  
Styrelsen bemyndigar VD att besvara remissen. Remissvaret kommuni-
ceras med styrelsen via e-post. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig redogörelse av VD 

Samtliga beslutsunderlag är utlagda på Förtroendevald 2014-02-14 
• Remiss 2014-01-27   
• Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-28 – upplagd på Förtroende-

vald 2014-02-14 
• KS-uppdrag 2013-10-14 – upplagd på Förtroendevald 2014-02-14 
• SKL statistik grundskola Sundsvalls kommun  
• SKL statistik gymnasieskola Sundsvalls kommun  
• Förklaring till modellen SALSA 
 

– – – – 
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SHAB-2014-00010 

§ 17 Remiss – Servicecenter i Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att bemyndiga VD att avge yttrande för bolagets räkning, samt  
att VD redovisar ärendet vid nästkommande sammanträde. 
 

Bakgrund 
När kommunfullmäktige beslutade om mål och resursplan för 2013-
2014, med plan för 2015-2016, fick kommunstyrelsen ett uppdrag kal-
lat Effektiviserad administration. Enligt uppdraget skulle kostnaderna 
för verksamhetsstödet minska med 20 mkr under 2013-2014.  
 
Projektet Effektivt verksamhetsstöd pågick under hösten 2012 och  
resulterade i ett antal förslag på besparingar inom olika funktioner.  
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 att godkänna rapporten 
och gav kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra besparingarna.  
 
Enligt förslaget ska vissa funktioner utredas vidare, bl.a. HR. Utifrån 
beslutet initierade kommundirektören hösten 2013 ett projekt kallat 
”Utreda införande, styrning och organisationsform för ett servicecen-
ter”. Processledningsgruppen för Verksamhetsstöd har utgjort styrgrupp 
för projektet.  
 
PwC har haft uppdraget att vara metodstöd i arbetet och de har nu läm-
nat en slutrapport kring arbetet. Slutrapporten är godkänd av projektets 
styrgrupp.  
 
Det är med anledning av denna slutrapport som koncernstaben nu vän-
der sig till bl.a. Sundsvalls Hamn AB för att få synpunkter kring försla-
get om att etablera ett gemensamt servicecenter inom Sundsvalls kom-
mun.  

Överväganden  
Då remisstiden är kort – svar den 1 april – och styrelsen inte har något 
inplanerat sammanträde, föreslår VD att han bemyndigas att avge ytt-
rande, för att senare redovisa ärendet vid nästkommande sammanträde. 



 
Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum Sammanträde nr 

 
 
 
 

Sida 

 
 

2014-02-14 2/2014 6 
 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
     

     
 

Överläggning  
Styrelsen bemyndigar VD att besvara remissen. Remissvaret kommuni-
ceras med styrelsen via e-post. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig redogörelse av VD 

Samtliga beslutsunderlag är utlagda på Förtroendevald 2014-02-14 
• Remiss – Slutrapport av projektet ”Utreda införande, styrning och 

organisationsform för ett service center” 
• Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvalls 

kommun – PwC 
• Presentation – Servicecenterprojektet – slutrapport  
• Sändlista 
 
– – – – 
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SHAB-2014-00002 

§ 18 Informationer och rapporter 

Containertrafiken i Östersjön  
Magnus Svensson, SCA Logistics AB, informerar muntligt om läget för 
containerfrakterna mellan hamnarna i Östersjön. 
 
– – – – 
 
SHAB-2014-00002 

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

§ 20 Nästa sammanträde 
Tid:  2014-05-16, kl. 11.00  

Årsstämma och konstituerande sammanträde 
Plats: Kommunhuset 
 
Närmare information kommer med kallelse. 
 
– – – – 

§ 21 Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträ-
det avslutat. 
 
– – – – 
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