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Tid

Kl. 08.30–12.00 – sammanträde
Kl. 13.00–16.30 – genomgång av bolagskoncernens MRP inför beslut.

Plats

Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5

Styrelseledamöter

Mikael Gäfvert

Ordförande

Ulla Grelsson

Vice ordförande

Patrik Gustavsson

Ledamot

Birgitta Skoglund

Ledamot

Hans Stenberg

Ledamot

Åsa Ulander

Ledamot

Christiane Rüdiger

Ledamot

Ulf Broman

Lekmannarevisor, deltar ej

Göte Stenlund

Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej

Lars Nordenö

Auktoriserad revisor, PwC, deltar ej

Stefan Söderlund

VD

Anders Johansson

Controller

Annelie Åkerblom

Bolagsjurist

Ewa-Britt Norén

Sekreterare

Revisorer

Tjänstemän

Protokollet omfattar §§ 146–158
Justeras

Mikael Gäfvert
Ordförande

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

Åsa Ulander
Justerare
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2014-12-02

§ 146 Sammanträdets öppnande och justering
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde
öppnat.
Åsa Ulander utses att jämte ordföranden Mikael Gäfvert justera dagens
protokoll.
––––

§ 147 Godkännande av dagordning
Beslut
Styrelsen beslutar
godkänna utsänd dagordning.

att

Beslutsunderlag
• Kallelse/Ärendelista för sammanträdet
––––

§ 148 Föregående protokoll – 2014-10-24
Beslut
Styrelsen beslutar
godkänna och lägga protokoll 2014-10-24 till handlingarna

att

Beslutsunderlag
• Protokoll 2014-10-24 – utlagt på www.sundsvall.se
––––

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande
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SBAB-2014-00002

§ 149 Lägesrapport – Sundsvall Logistikpark
Beslut
Styrelsen beslutar
godkänna och lägga informationen till handlingarna.

att

Bakgrund
Åke Jonsson, VD i Sundsvall Logistikpark AB, är inbjuden för att
informera Stadsbacken AB:s styrelse om projektets nuläge.
Följande punkter behandlas:
− Aktuell tidplan
− Miljöprövningen – nya förutsättningar
Genomförandeavtal – Trafikverket
− Nuvarande kombiterminal och resecentrum
− Arbetet för ökade godsvolymer till Sundsvall
− SMARTSET – ett citylogistikprojekt inom ramen för EU
− EU-pengar till olika typer av utredningar m.m.
− Kapitaliseringen av Sundsvall Logistikpark AB
Överläggning
Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.
Beslutsunderlag
• Muntlig föredragning av Åke Jonsson, VD
• OH-presentation 2014-12-02
––––

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 150 Händelser i bolagen efter tertialrapport 2 2014 –
information
Beslut
Styrelsen beslutar
att

godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Anders Johansson, controller, informerar om större händelser i
dotterbolagen under hösten.
Händelser efter T2 prognosen
Ändring
-1,00
-10,00
0,00
0,00
-10,00
0,00
0,00
-4,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-25,20

Midlanda
Mitthem
Näringslivsbolaget
SKIFU
SEAB
Sundsvall Elnät
ServaNet
Stadsbacken AB
Sundsvall Logistikpark
Sundsvall Vatten
Sundsvalls Hamn
Sundsvall Oljehamn
Total koncernen
Justerat tekniska effekter
Netto förändring

Resultat koncernen
Justerat tekniska effekter

1)
2)

3)

4)

14,20
-11,00
T2
73,5

Nu
48,30
62,50

Budget
67,2
67,2

-18,90
-4,70

1) Entreprenadkostnader för drift har ökat (mer chartertrafik) samt
övervakningskamera för plattan är försenad (extra personal).

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur
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2) Nerskrivning av fastigheter i enlighet med nya K3-regelverket,
prognostiserad vinst 7,6 mnkr.
3) En kall decembermånad kan återställa resultatet till prognosen för
T2.
4) Nerskrivning motsvarande aktieägartillskott till Midlanda – täcks
dock av erhållet tillskott från kommunen.

Överläggning
Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.
Beslutsunderlag
• Muntlig föredragning, Anders Johansson
––––

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-12-02

Sammanträde nr

Sida

14/2014

6

SBAB-2014-00002

§ 151 Ny lagstiftning, tolkning av lagtext och
aktuella rättsfall som berör offentliga bolag –
information
Beslut
Styrelsen beslutar
att

godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Mål nr: 325-327-14, den så kallade ”Boråsdomen”
Kammarrätten i Jönköping har nu kommit med sin dom rörande Borås
Elnät, där man bifaller överklagande och upphäver Förvaltningsrättens
dom från den 17 januari 2014.
Kammarrätten anser att ellagen är speciallagstiftning och skall således
gå före kommunallagen och självkostnadsprincipen. Domstolen menar
att bestämmelser om skälig kostnad tillsammans med ellagens
regelsystem för utformning av avgifter inom nätverksamheten innebär
en sådan begränsning av självkostnadsprincipen att denna inte kan
tillämpas självständigt för bolag som bedriver nätverksamhet. Vidare
anförs att ellagens bestämmelser om nättariffer och intäktsram anses
utgöra speciallag som medför att självkostnadsprincipen ej skall gälla
för kommunala nätbolag. Ellagen och principen om skäliga kostnader
skall alltså gå före kommunallagen och självkostnadsprincipen.
En ledamot var dock skiljaktig och anförde att ordningen som en
intäktsram tar sikte på är att förhindra nätbolaget att tillgodoräkna sig
oskäliga intäkter grundade på för höga kostnader med hänsyn till att det
rör naturligt monopol. Är kostnaden skälig torde de rymmas inom den
kommunala ordningen d.v.s. inom självkostnadsprincipen. Vidare anser
den skiljaktige ledamoten att det inte finns något uttryckligt lagsstöd
för någon annan bedömning och därför ska överklagandet avslås och
Förvaltningsrättens dom fastställas.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser
1. Ellagen skall gå före kommunallagen, d.v.s. intäktsramen gäller och
självkostnadsprincipen behöver inte beaktas.
2. Koncernbidragsfrågan är fortfarande oklar.
3. Domen kan sannolikt komma att överklagas men fram till dess har vi
detta att förhålla oss till.
Bolagsjuristen bevakar frågan fortsätningsvis och återkommer till
styrelsen vid händelse av något nytt i frågan.
Överläggning
Styrelsen förklarar sig nöjd med informationen.
Beslutsunderlag
• Muntlig föredragning av bolagsjuristen
––––

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande
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SBAB-2014-00042

§ 152 Hållbarhetsfrågor i bolagskoncernen –
återrapport
Beslut
Styrelsen beslutar
att

uppmana Sundsvall Energi AB, Reko Sundsvall AB och
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB att återkomma till
Stadsbacken AB:s sammanträde 2015-01-30 med en utförlig
rapport om sitt hållbarhetsarbete,

att

uppdra till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB att mer aktivt
arbeta med hållbarhetsfrågorna, parallellt med sitt
varumärkesuppdrag, för att ta tillvara den potential som finns
och ytterligare stärka varumärket Sundsvall,

att

fastställa MittSverige Vatten AB:s förslag om att använda den
modell som Svenskt Vatten har tagit fram för att mäta
hållbarheten och utgöra en grund för utveckling av arbetet, samt

att

fastställa lämnad rapport.

Bakgrund
Kommunens bolag och förvaltningar ska ständigt förbättra sitt
hållbarhetsarbete. Upphandling som verktyg för att uppnå hållbar
utveckling är också under ständig utveckling. Genom målmedvetet och
konsekvent hållbarhetsarbete skapar vi trovärdighet i dessa frågor.
Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och
materiella resurser på lång sikt, inkluderar både miljö och socialt
perspektiv.
I kommunen stödjer vi oss på miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar
upphandling. Där finns beskrivet hur man ställer krav på IT, energi,
livsmedel, konsulter m.m. ur ett ekologiskt perspektiv.
Miljöstyrningsrådet har också tagit fram CSR-kompassen för den
offentliga sektorn. Kompassen är framtagen för att stödja ställande av
sociala krav vid upphandling. Vi bör föregå med gott exempel och t.ex.
betona för leverantörerna att vi strävar efter goda arbetsförhållanden
och bra nyttjande av skattemedel.
Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Styrelsen uppmanar Sundsvall Energi AB, Reko Sundsvall AB och
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB att återkomma till Stadsbacken
AB:s sammanträde 2015-01-30 med en utförlig rapport om sitt
hållbarhetsarbete.
Beslutsunderlag
• PM-Beslut 2014-11-24
• PM – Hållbarhetsfrågor, bolagen i kommunkoncernen, 2014-11-24
––––

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande
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SBAB-2014-00065

§ 153 Revidering av bolagsordning –
Sundsvall Logistikpark AB
Beslut
Styrelsen beslutar och föreslår kommunfullmäktige besluta
revidera bolagsordningen enligt presenterat förslag.

att

Bakgrund
Sundsvall Logistikpark AB:s (SLPAB) bolagsordning skulle behöva
revideras inför deras fortsatta verksamhet under nästkommande år och
framåt. Vidare bör en skrivning om att bolaget ej ska gå i vinst införas i
bolagsordningen, samt hur bolagets tillgångar och vinst skall fördelas i
händelse av likvidation.
Överläggning
Styrelsen beslutar enligt förslag.
Beslutsunderlag
• PM-Beslut SBAB, 2014-11-18
• Protokollsutdrag Sundsvall Logistikpark AB 2014-11-14, § 89
• Förslag till bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB –
förändringar markerade med kursiv stil
––––

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande
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SBAB-2013-00043

§ 154 Förändrad organisatorisk tillhörighet för
Reko Sundsvall AB
Beslut
Styrelsen beslutar
uppdra till Sundsvall Energi AB att utreda nedanstående
frågeställningar till återrapporten 2015-01-30.

att

Bakgrund
Ärendet kommer att behandlas i sin helhet vid sammanträdet 2015-01-30.
Överläggning
Styrelsen önskar även få följande frågor utredda i kommande rapport:
− Hur kan en placering direkt under Stadsbacken AB se ut?
− Om bolaget läggs i MittSverige Vatten AB – vad händer vid
utdelning?
Beslutsunderlag
• Diskussion i styrelsen 2014-12-02
––––

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande
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SBAB-2014-00060
SBAB-2014-00009

§ 155 Internkontrollrapport för 2014
Beslut
Styrelsen beslutar
att

godkänna internkontrollrapporten för 2014, samt

att

överlämna rapporten till kommunstyrelsen och
kommunrevisorerna.

Bakgrund
Enligt Sundsvalls kommuns internkontrollreglemente ska varje bolag
senast i januari fastställa en plan för internkontroll för det kommande
året. En utvärdering ska göras senast i december, vilken även ska
rapporteras till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.
Utvärderingen av internkontrollplanen för 2014 visar att kontrollplanen
har följts under året och några väsentliga brister i verksamheten har inte
framkommit.
Överläggning
Styrelsen kommenterar blanketten ”Självdeklaration”. Endera bör
kolumnen ”Styrks genom” fyllas i eller så bör den tas bort. Kolumnen
för kommentarer torde räcka i rapporteringen.
I övrigt beslutar styrelsen enligt förslag.
Beslutsunderlag
• PM-Beslut 2014-10-23
• Internkontrollplan 2014, med bedömning
• Självdeklaration
––––

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande
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SBAB-2014-00002

§ 156 Övriga frågor
Förändring av sammanträdesdatum – februari
Önskemål från ledamot i styrelsen om att flytta sammanträdet
2015-02-24.
Styrelsen kommer överens om att flytta sammanträdet 2015-02-24 till
förmiddagen 2015-03-04.
Förläggning av sammanträdet 2015-01-30
Önskemål från styrelsen att få en presentation av bolagen Midlanda
Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB på Sundsvall Timrå
Airport.
Styrelsen vill även samma dag ha en diskussion med Mitthems styrelse
och VD inom ramen för MRP.
Sekreteraren vidtar nödvändiga åtgärder.
Återremiss av ärendet om ny modell för
marknadsföringsavtal
VD informerar styrelsen kort. Ärendet kommer att behandlas i
Stadsbacken AB och kommer till styrelsen vid senare tillfälle.
––––

§ 157 Nästa sammanträde
Tid:
Plats:

2014-12-12, kl. 08.30-12.00
Kommunhuset, rum 350 Hamnen

––––

§ 158 Avslutning
Ordföranden tackar styrelse och tjänstemän för visat intresse och
avslutar därmed sammanträdet.
––––

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Sekreterares signatur

Utdragsbestyrkande

