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§ 65 Sammanträdets öppnande och justering 
 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar därmed 
sammanträdet öppnat. 

 
Gunilla Molin utses att jämte ordföranden Anita Bdioui och  
Magnus Svensson justera dagens protokoll. 

 
– – – – 

 
 
 

§ 66 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att godkänna utsänd dagordning. 

 

 
 

Beslutsunderlag 
• Kallelse/Ärendelista daterad 2018-09-05 

 
– – – – 

 
 
 

§ 67 Föregående protokoll – 2018-05-18 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att godkänna och lägga protokollen från årsstämman, det 

konstituerande sammanträdet och det ordinarie 
sammanträdet från 2018-05-18, till handlingarna.  

 
 

Beslutsunderlag 
Protokollen från årsstämman, det konstituerande sammanträdet 
samt det ordinarie sammanträdet från 2018-05-18 är utlagt på 
www.sundsvall.se  
– – – – 

http://www.sundsvall.se/
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(SHAB-2018-00028) 
 
 

§ 68 Tertialrapport 2 för 2018 
  
Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att fastställa förslaget till delårsrapport T2 med helårsprognos för 

2018, daterad 2018-09-10. 

 
 

Sammanfattning 
Rörelseresultatet för T2 är -1 028 tkr, vilket är 1 407 tkr sämre än 
budget. I förhållande till budgeten är det framförallt kostnaderna som 
är högre än förväntat. 
 
Intäkterna för perioden är 182 tkr högre än budget med anledning av 
ökade bogserbåtsintäkter. Kostnaderna för perioden är 1 589 tkr högre 
än budgeten och de ökade kostnaderna beror på betydligt högre 
snöröjningskostnader än förväntat. 
 
Verksamheten fortskrider som planerat inom den närmaste perioden, 
men med viss prioritering av planerade arbeten. 

 
 

Överläggning 
Styrelsen beslutar enligt förslag.  

 
Beslutsunderlag 
• PM-Beslut, daterad 2018-09-10 
• Delårsrapport T2 med helårsprognos för 2018, daterad 2018-09-10 

 
– – – – 
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(SHAB-2018-00025) 

 
§ 69 Teckna nya hyresavtal med SCA Logistics AB 
för magasin 5, 6, 9 och 11 samt befintliga 
containerytor 
  
Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att uppdra till VD att teckna nytt avtal med SCA Logistics angående 

uthyrning av magasin 5, 6 och 9, 
 
att uppdra till VD att teckna nytt avtal med SCA Logistics angående 

uthyrning av markyta för magasin 11 samt, 
 
att uppdra till VD att teckna nytt avtal med SCA Logistics angående 

uthyrning av plan, för uppställning av container. 
 
att i dessa fall frångå VDs inskränkningar i beslutsrätten. Dock ska VD 

vid nästkommande möte redovisa tecknade avtal. 

Sammanfattning 
Magasin 5: SCA Logistics AB har nu ett muntligt avtal angående 
magasin 5, vilket behöver uppdateras och formaliseras. Magasin 5 
har en yta av ca 3 800m² beläget i anslutning till Tunadalskajen. 
Magasinet är utrustat med 4 portar, belysning, brandvarnare men 
saknar uppvärmning. 

Magasin 6: SCA Logistics AB har nu ett muntligt avtal angående 
magasin 6, vilket behöver uppdateras och formaliseras. Magasin 6 har 
en yta av ca 2 400m² beläget i anslutning till Tunadalskajen. Magasinet 
är utrustat med öppning långsida, belysning, brandvarnare men saknar 
uppvärmning. 

Magasin 9: SCA Logistics AB önskar hyra magasin 9 för sina 
produkter. Efter avslut av nuvarande hyresavtal med Imerys AB, 
vilket går ut 2018-12-31, kan nytt avtal tecknas med SCA. 
Magasin 9 har en yta av ca 1 870m² beläget i anslutning till 
Tunadalskajen. Magasinet är utrustat med 2 portar, och belysning, 
saknar dock uppvärmning. 
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Magasin 11: SCA Logistics AB önskar hyra markyta för magasin 11. 
Magasinsbyggnaden uppförs i egen regi och lagringen är i första hand 
för egna produkter. Markytan för magasin 11 har en yta av ca 1 718 
m² och sitter ihop med magasin 7 som är beläget i anslutning till 
Tunadalskajen. Markytan är förberedd för hallmagasinet som är 
utrustat med 2 portar, belysning och brandvarnare.  

Befintliga containerytor: SCA Logistics AB har ett avtal på del av 
plan för uppställning av container. Detta avtal behöver ersättas av nytt 
avtal gällande nuvarande containeryta. Containerplanen har en yta av 
ca 13 000 m², beläget i anslutning till Korstabäckskajen.  

Överläggning 

Styrelsen beslutar enligt att satserna ovan. 

Beslutsunderlag 

• Muntlig information från VD 
• PM-Beslut, daterad 2018-09-10 
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(SHAB-2018-00026) 
 
§ 70 Teckna nytt hyresavtal med Imerys AB för  
magasin 10 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra till VD att teckna nytt hyresavtal med Imerys AB för 

magasin 10 
 
att i detta fall frångå VDs inskränkningar i beslutsrätten. Dock ska VD 

vid nästkommande möte redovisa tecknade avtal. 

Sammanfattning 
Imerys AB har behov av att hyra nytt magasin när man lämnar magasin 9,  
2018-12-31. Det nya magasin 10 är anpassat för lagring av marmorkross 
med förstärkta väggar. Magasin 10 har en yta av ca 900 m² beläget i 
anslutning till Tunadalskajen. Magasinet är utrustat med en port, belysning, 
men saknar uppvärmning. 

Överläggning 

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.  

Beslutsunderlag 

• Muntlig information från VD 
• PM-Beslut, daterad 2018-09-10 
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(SHAB-2018-00044) 
 
§ 71 Redovisa upphandling av kajreparationer för 
Tunadalskajen samt föreslå upphandling av 
förstärkning av denna 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra till VD att teckna avtal angående reparation av 

Tunaldalskajens pålade del. 
 
att i detta fall frångå VDs inskränkningar i beslutsrätten. Dock ska VD 

vid nästkommande möte redovisa tecknade avtal. 

Sammanfattning 
Utredningar angående reparationsbehovet av kajen har gjorts och 
informationen om kajens status har därefter delgetts styrelsen vid tidigare 
möten. Därefter har upphandling genomförts och Stockholms 
Vattenentreprenader AB är företaget som avtalet kan tecknas med.  
Reparationsarbetet beräknas pågå mellan september 2018 och maj 2019. 

Överläggning 

Styrelsen beslutar enligt att sats ovan.  

Beslutsunderlag 

• Muntlig information från VD 
• PM-Beslut, daterad 2018-09-10 
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(SHAB-2018-0029) 

§ 72 Information om Bogserbåten Bull 
  
Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Styrelsen uppdrog den 18 maj 2018 till VD att till dagens sammanträde den 
12 september 2018 uppdatera och redovisa en ekonomisk kalkyl som visar 
kostnader, dels för renovering av bogserbåten Bull samt kostander för inköp 
av ny bogserbåt.  
 
VD redovisar uppdaterade siffror enligt styrelsens beslut.  

Renovering av båten Bull beräknas till ca 25-28 miljoner kronor. En helt ny 
bogserbåt skulle kosta ca 80 miljoner kr. Vid inköp av en begagnad båt 
uppskattas inköpspriset till ca 28 miljoner kr. 

I dagsläget går det inte att köra båten Bull på grund av att flera 
bränsleventiler måste bytas ut. Dessa filter går inte att köpa eftersom det 
inte finns några reservdelar att tillgå. VD för diskussioner med externa 
aktörer för att se om något företag kan tillverka nya bränsleventiler. 

Beslutsunderlag 

• Muntlig information från VD 
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(SHAB-2018-00004) 
 
§ 73 Allmän information om driften i hamnen 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
VD informerar och visar styrelsen en karta med ett förslag på ett nytt 
arrendeområde, gällande Imerys lagringsytor. 

Beslutsunderlag  

• Muntlig information från VD 

– – – – 
 
 
 
 (SHAB-2018-00022) 
 
§ 74 Beslut KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls 
Hamn AB 
 
Beslut 
 
Styrelsen beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna 

 
Ärenden 
Kommunfullmäktige, 2018-06-25 
 
§ 135 Delårsrapport kommunkoncernen 
§ 141 Investeringar i Tunadalshamnen 
 
 
 
– – – – 
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(SHAB-2018-00023) 
 
§ 75 Uppföljning av styrelsens beslut  
 

 
Inget att rapportera 

 
– – –  
 
 
 
(SHAB-2018-00022) 

 
§ 76 Övriga frågor 
 
Ärendet utgår. 
 

 
– – – – 

 
 
 
 

 
§ 77 Nästa sammanträde 

 

 
 

Datum & Tid 2018-10-25, kl. 13.15 

Plats: Rosa Huset, Tunadalshamnen 
 

– – – – 
 
 
 

§ 78 Avslutning 
 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed 
sammanträdet. 
 
 – – – 
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