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§ 11 Sammanträdets öppnande och justering 
 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar därmed 
sammanträdet öppnat. 
 
Jan-Olov Lampinen utses att jämte ordföranden Anita Bdioui och  
Magnus Svensson justera protokollet. 

 
– – – – 

 
 
 

§ 12 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att godkänna utsänd dagordning. 

 

 
 

Beslutsunderlag 
• Kallelse/Ärendelista, utskickad 2019-02-08 

 
– – – – 

 
 
 

§ 13 Föregående protokoll – 2019-01-25 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

 
att godkänna och lägga protokollet från 2019-01-25 till 

handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollet från sammanträdet 2019-01-25, justeras vid dagens 
sammanträdet. 
 
Protokollet läggs ut på www.sundsvall.se 
 
– – – – 
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(SHAB-2019-00009) 
 
§ 14 Årsredovisning 2018 
 

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 2018 för 
Sundsvalls Hamn AB till årsstämman för fastställande, 

att godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, 

att  överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman 
för beslut. 

Sammanfattning 
Bolagets intäkter är i huvudsak fartygs- och varuhamnsavgifter, samt 
arrendeavgifter, vilka finansierar drift och underhåll av anläggningen. 
Sundsvalls Hamn AB ska arbeta utifrån självkostnadsprincipen, som syftar  
till att visa nollresultat. 

Årets resultat -467 tkr. 

Under året har investering gjorts i ett nytt magasin där Imerys kommer att 
förvara råvara för sin verksamhet. 

Under Q4 startades reparation av pålkajen som beräknas vara klar våren 
2019, i övrigt har drift och underhåll av hamnanläggningen varit normal 
för verksamheten som reparation av järnväg, kajer och transportörer, vilket 
gjorts med bibehållen hög tillgänglighet av anläggningen. 

    Överläggning 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

Beslutsundelag 
• PM-Beslut, Årsredovisning 2018, daterad 2019-02-08 
• Årsredovisning 2018 

 
– – – – 
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(SHAB-2019-00007) 
 
§ 15 Allmän information om driften i hamnen 
 
Styrelsen beslutar 
 
att   godkänna och lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
    VD informerar styrelsen om följande: 

• Reparationen av pålkajen är försenad med ca 2 månader, eftersom 
entreprenören inte håller tidsfristen. Kontakt har tagits med 
Länsstyrelsen angående förlängning av tillstånd för vattenverksamhet. 
 

• Vad gäller Logistikparken så är ärendet överklagat till Högsta 
domstolen.  
 
Magnus Svensson informerar styrelsen om den pågående strejken i 
hamnen och hur konflikten påverkar stuveriverksamheten i hamnen.  

    Beslutsunderlag 
• Muntlig information från VD 

 
– – – – 
 

 
 
    (SHAB-2019-00005) 
 

§ 16 Uppföljning av styrelsens beslut 
Inget att rapportera 
 
– – – – 
 
 
(SHAB 2019-00006) 
 
§ 17 Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades vid dagens sammanträde. 

 
– – – – 
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(SHAB 2019-00010) 
 
§ 18 Uppföljning av styrelsens arbete 

 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

att lägga utvärderingen till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt Sundsvalls kommuns ägardirektiv till Stadsbackenkoncernen ska 
samtliga bolag genomföra en dokumenterad utvärdering av styrelsens 
arbete. Vid dagens sammanträde utvärderas styrelsens arbete för år 2018. 

Överläggning 
Ledamöterna utvärderar styrelsens arbete utifrån mallen ”Utvärdering av 
styrelsens arbete 2018”.  

Beslutsunderlag 
• Stadsbacken AB:s mall för utvärdering av styrelsens arbete 2018 

 
– – – – 
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(SHAB-2019-00011) 
 
§ 19 Uppföljning av VD:s arbete 
 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

att lägga utvärderingen till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt Sundsvalls kommuns ägardirektiv till Stadsbackenkoncernen ska 
samtliga bolag genomföra en dokumenterad utvärdering av VD:s arbete. 
Vid dagens sammanträde utvärderas VD:s arbete för år 2018. 

Överläggning 
Ledamöterna utvärderar styrelsens arbete utifrån mallen ”Utvärdering av 
VD:s arbete 2018”.  

Beslutsunderlag 
• Stadsbacken AB:s mall för utvärdering av VD:s arbete 2018 

 
 

– – – – 
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§ 20 Nästa sammanträde 
 

 
 

                                        Datum & Tid            2019-05-17, kl. 13.30-13.45 Årsstämma 
                                                                          2019-05-17, kl. 13.45-14.00 Konstituerande 
                                                                          2019-05-17, kl. 14.00-15.00 Sammanträde 
 
                                        Plats:                         Tunadalshamnen, Rosa huset våning 2 

 
 

– – – – 
 
 
 
 

§ 21 Avslutning 
 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed 
sammanträdet. 
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