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Tid Kl. 13.00–14.00 
Plats Blå Huset, Tunadalshamnen 
Styrelseledamöter Jan-Olov Lampinen Vice ordförande, tjänstgörande 
 Desislava Cvetkova Ledamot 
 Gunilla Molin Ledamot 
 Rolf Johannesson Ledamot, SCA Logistics AB 

Frånvarande ledamöter Anita Bdioui Ordförande 
 Nils-Johan Haraldsson Ersättare, SCA Logistics AB 
 Lars Holmgren Ersättare 
 Kent-Ove Ulander Ersättare 

Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor, deltar ej 
 Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej 
 Kristin Näsström Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej 

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

Frånvarande tjänstemän Håkan Persson Teknik- och logistikchef 
 

Protokollet omfattar §§ 63–73 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jan-Olov Lampinen  Rolf Johannesson 
Ordförande   Justerare   

 

 
 
Gunilla Molin   Ewa-Britt Norén 
Justerare   Sekreterare  
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
     

     
 

 

§ 63 Sammanträdets öppnande och justering 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet 
öppnat. 
 
Rolf Johannesson och Gunilla Molin utses att tillsammans med dagens 
ordförande, Jan-Olov Lampinen, justera dagens protokoll. 
 
– – – –  

§ 64 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att med nedanstående tillägg godkänna utsänd dagordning. 
 
Punkten Övrigt – Skyltning vid E4 

Beslutsunderlag 
• Kallelse/Ärendelista 2016-09-02 
 
– – – – 

§ 65 Föregående protokoll 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga protokollen enligt nedan till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
• Årsstämma 2016-05-20 
• Konstituerande sammanträde 2016-05-20 
• Sammanträde 2016-05-20 
 
Protokollen finns tillgängliga på www.sundsvall.se 
 
– – – – 
  

http://www.sundsvall.se/
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SHAB-2016-00026 

§ 66 Delårsrapport T2 med helårsprognos för 2016 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa förslaget till delårsrapport T2, med helårsprognos för 

2016, daterad 2016-09-07, samt 

att godkänna redovisad internkontroll för T2 2016. 
 

Bakgrund 
Ackumulerat rörelseresultat för T2 är, 2 006 tkr, vilket är 1 555 tkr över 
målet. 
 
Investeringar i hamnanläggningen görs via kommunen, enligt uppdrags- 
och nyttjanderättsavtal mellan parterna. Under perioden har kostnader för 
anpassning av Korstabäckskajen, med anledning av hantering av 
containers, vidaredebiterats till kommunen. Denna investering redovisa-
des inte i MRP, därav skillnaden. Gjorda investeringar på Korstabäcks-
planen är i stort sett slutförda. 
 
Maskinhaveriet på BULL, med stora reparationskostnader som följd, var 
inte heller budgeterat då det arbetet inte var planerat. 
 
Internkontrollplanen för verksamheten beslutades i styrelsen 2015-11-05. 
Sammanfattningsvis kan sägas att internkontrollen inte påvisar några brister i 
kontrollerade punkter. 

Överläggning  
Kostnaderna för miljökonsekvensbeskrivningen delas med Sundsvall 
Logistikpark AB. För SHAB är kostnaden 3,9 Mkr för perioden, denna 
kostnad fanns inte upptagen i budget.  

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2016-09-06 
• Underlag till Stadsbacken AB, 2016-09-07 
• Resultaträkning, daterad 2016-09-07 
• Balansräkning, daterad 2016-09-07 
• Tertialbokslut, daterat 2016-09-07 
 
– – – –  
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SHAB-2016-00007 

§ 67 Beslut i kommunfullmäktige och Stadsbacken 
AB som berör Sundsvalls Hamn AB 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige och moderbolaget Stadsbacken AB fattar beslut 
som i vissa fall påverkar bolaget. Följande beslut har fattats för perioden: 
 
KF 2016-06-27 § 150 
 – Mål och resursplan 2017-2018 med plan för 2019-2020 
 KF 2016-06-27 § 151 
 – Delårsrapport jan-apr 2016 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag KF 2016-06-27 § 150 – med underliggande handlingar 
• Protokollsutdrag KF 2016-06-27 § 151 – med underliggande handlingar 
 
– – – – 
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SHAB-2016-00007 

§ 68 Uppföljning av styrelsens beslut 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 
 

Korstabäckskajen 
Den utbyggnad av området, för containerhantering på Korstabäckskajen, 
som styrelsen tidigare beslutat om, budgeterades till 5,6 mkr. Utfallet 
blev för perioden blev 8,1mkr.  

Markundersökningar 
Den stora skillnaden kan förklaras med att en fullständig markundersök-
ning inte kunde göras då ytan var i full drift. Därför låg ett ritningsunder-
lag sedan tidigare till grund för budgeten, vilket inte stämde. Under-
byggnaden på stora delar av området var tvungen att göras om till en stor 
kostnad.  

Tankstation – förorenad mark 
Vid bortforslingen av den förorenade marken runt tankstationen upp-
dagades att den befintliga spillvattenstationen var i så dåligt skick att en 
ny spillvattenstation, breddningsbrunn och samlingsbrunn installerades. 

Belysning 
Utbyte till LED-belysning pågår i hela området, vilket på sikt ska med-
föra sänkta kostnader. 

Överläggning  
Styrelsen tackar för informationen. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig information från VD 
 
– – – – 
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SHAB-2016-00007 

§ 69 Information om den nya containerkajen 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 
 

Projekt Ny Containerkaj 
SCA har nu upphandlat egen projektledare, Thomas Eriksson, Ramböll. 
  
Förslag på utformning med underlag för upphandling beräknas vara klart 
till årsskiftet 2016/2017. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig information från VD 
 
– – – – 
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SHAB-2016-00007 

§ 70 Information om den löpande verksamheten 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 
 

Bulls maskinhaveri 
Bogserbåten BULL har legat inne för reparation sedan mars 2016. 
Förväntas vara klar under september. Kostnad för reservdelar och 
arbetstid beräknas till ca 1,0 mkr. 

Pågående miljöprövning 
Svar klart till den 15 september. Inlämnas till mark- och miljödomstolen 
senast 30 september. Stora frågor är dagvatten, grundvatten, muddring 
och buller. 
 
Andra frågor som hör till Logistikparken 
• Förhandlingar pågår om nytt aktieägaravtal mellan SCA och 

Sundsvalls kommun om Sundsvalls Hamn AB  
• Avtal med FloGas – ny lokalisering och rördragning på kajen 
• Imerys – förändrat avtal om arrendeområde. Behöver lösa 

problematiken kring inlastning av kaolin. Imerys har också behov av 
magasin 

 
Sundsvalls Hamn AB 
En miljösamordnare, Madeleine Byström, är inhyrd 3 + 3 månader. 
Samverkan sker med Sundsvall Logistikpark AB.  

Beslutsunderlag 
• Muntlig information från VD 
 
– – – – 
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SHAB-2016-00007 

§ 71 Övriga frågor 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att VD återkommer med information i ärendet till nästa sammanträde. 
 

Skyltning E4 
Styrelsen påtalar behovet av en översyn av skyltningen mot hamn-
området från motorvägen E4 vid avfarterna i Birsta och Gärde i både 
nordlig och sydlig riktning. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig diskussion 
 
– – – – 

§ 72 Nästa sammanträde 

Datum & Tid: 2016-11-10, kl. 08.30–10.00 – OBS! Ny tid! 

Plats: Blå Huset, Tunadalshamnen 
 

Överläggning  
Då varken SCA:s ledamot eller ersättare inte kan närvara den 11 
november föreslås att ändra datum för novembersammanträdet.  
 
Nya förslag till datum – tisdag 8 november, förmiddag och torsdag 
10 november, förmiddag 

 
Sekreteraren meddelar ny tid direkt i protokollet. 
 
– – – – 

§ 73 Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet 
avslutat. 
 
– – – – 
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