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Plats Rosa Huset, Tunadalshamnen 
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 Jan-Olov Lampinen Vice ordförande 
 Desislava Cvetkova Ledamot 
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 Rolf Johannesson Ledamot, SCA Logistics AB 
 Kent-Ove Ulander Ersättare 
 Lars Holmgren Ersättare 
   

Frånvarande ledamöter Nils-Johan Haraldsson Ersättare, SCA Logistics AB 
   

Revisorer Thomas Jäärf Lekmannarevisor 
 Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare 
 Charlotte Bouvin Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB 

Tjänstemän Anders Nordström VD 
 Ing-Marie Alm Ekonom 
 Håkan Persson Teknik- och logistikchef 
 Ewa-Britt Norén Sekreterare 

Frånvarande tjänstemän   
 

Protokollet omfattar §§ 62– 71 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anita Bdioui   Desislava Cvetkova 
Ordförande   Justerare   

 

 
 
Rolf Johannesson  Ewa-Britt Norén  
Justerare   Sekreterare 
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§ 62 Sammanträdets öppnande och justering 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet 
öppnat. 
 
Desislava Cvetkova utses att justera dagens protokoll, tillsammans 
ordföranden Anita Bdioui och SCA:s representant, Rolf Johannesson. 
 
– – – –  
 

§ 63 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning. 
 

Beslutsunderlag 
• Kallelse/Ärendelista 2017-09-01 
 
– – – – 
 

§ 64 Föregående protokoll 

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

Beslutsunderlag 
• Årsstämma 2017-05-19 
• Konstituerande sammanträde 2017-05-19 
• Sammanträde 2017-05-19 
 
Samtliga protokoll är utlagda på www.sundsvall.se  
 
– – – – 
  

http://www.sundsvall.se/
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SHAB-2017-00022 

§ 65 Tertialrapport 2 med helårsprognos för 2017 
inklusive internkontrollrapport T2 

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

2017, daterad 2017-09-06.  
 

Sammanfattning 
Rörelseresultatet för T2, 3 926 tkr, är 3 531 tkr över budget. I förhållan-
de till budget är det kostnaderna som är lägre än förväntat. Det är 
fastighetskostnaderna, med tyngdpunkt på reparation och underhåll av 
kajanläggningen, som står för de lägre kostnaderna. 
 
I övrigt fortskrider verksamheten utan större förändringar inom den 
närmaste perioden. 

Överläggning  
VD informerar om att rekrytering av KMA-samordnare startar nu.  
 
Styrelsen diskuterar de kommande behoven av temporära magasinsytor 
i hamnen i avvaktan på den nya containerhamnen. Det är SCA:s 
investeringar i Östrand som ger anledning till detta och som kommer att 
generera ökade intäkter till bolaget. 
 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
• PM-Beslut 2017-09-06 
• Delårsrapport T2 med helårsprognos för 2017, daterad 2017-09-06 
• Rapport till Stadsbacken AB, inklusive internkontrollrapport T2, 

2017-09-06 
 
– – – – 
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SHAB-2017-00005 

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

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

§ 67 Uppföljning av styrelsens beslut 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra till VD att undersöka möjligheterna för Norrköping 

2017-11-09—10 eller 2017-11-16—17. 
 

Sammanfattning 
Det tidigare planerade studiebesöket till Norrköping har fått ställas in, 
p.g.a. för att flera fått förhinder. 

Överläggning  
Efter diskussion uppdrar styrelsen till VD att undersöka möjligheterna 
för Norrköping att ta emot i första hand 2017-11-09—10 eller i andra 
hand 2017-11-16—17. 

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

§ 68 Allmän information om driften i hamnen 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
I samband med att SCA:s investeringar i Östrand blir färdiga kommer 
ytterligare 500 000 ton massa att produceras vilka kan komma att 
hanteras i hamnen. Översyn av lagringsytor pågår. 
 
SCA ser över järnvägsanslutningar och möjliga uppställningsplatser för 
gods. Platser som diskuteras är Söråker, Timrå och virkesterminalen.  
 
SHAB utreder möjligheterna att utföra kajförstärkningar i hela eller 
delar av Tunadalskajens södra del. SCA vill ha möjlighet att använda 
större mobila kranar i området. Här kommer konsultkostnader att 
uppstå. 
 
VD beskriver dragningen av spår och vägar inom området. Det tidigare 
s.k. tunnelalternativet har tagits upp igen. En kostnadsberäkning av de 
olika alternativen pågår. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig föredragning av VD 
 
– – – – 
  



 
Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum Sammanträde nr 

 
 
 
 

Sida 

 
 

2017-09-08 6/2017 6 
 

Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande 
     

     
 

SHAB-2017-00005 

§ 69 Övriga frågor 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

Marknadsföring 
Ledamot ställer fråga om hur marknadsföringen av området kommer att 
ske. 
 
VD svara att man inte i nuläget är aktiva i marknadsföringen, eftersom 
ytorna redan idag är fulla. Han informerar vidare om att bolaget har ett 
samarbete med SLPAB och Gullers om en gemensam marknadsföring 
av området i ett senare skede. 
 
Det pågår också ett arbete om att modernisera Sundsvalls Hamns 
logotyp. Det kommer ett förslag till styrelsen inom kort. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig föredragning av VD 
 
– – – – 

§ 70 Nästa sammanträde 
Styrelsen beslutar 
 
Datum & Tid: 2017-10-24, kl. 08.00–10.00 

Plats: Rosa Huset, Tunadalshamnen 
 
– – – – 

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


	§ 62 Sammanträdets öppnande och justering
	§ 63 Godkännande av dagordning
	Beslut
	Beslutsunderlag

	§ 64 Föregående protokoll
	Beslut
	Beslutsunderlag

	§ 65 Tertialrapport 2 med helårsprognos för 2017 inklusive internkontrollrapport T2
	Beslut
	Sammanfattning
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 66 Beslut från KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB
	§ 67 Uppföljning av styrelsens beslut
	Beslut
	Sammanfattning
	Överläggning
	Beslutsunderlag

	§ 68 Allmän information om driften i hamnen
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 69 Övriga frågor
	Beslut
	Marknadsföring
	Beslutsunderlag

	§ 70 Nästa sammanträde
	§ 71 Avslutning

