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Utses att justera Ingrid Sundbom 

 

Justeringens tid och plats  
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1 - 11 

 Clarence C Andersson  

 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Ingrid Sundbom 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. 
 

Organ Bostadsstiftelsen 
 

Sammanträdesdatum 2019-01-15 
  

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

 Clarence C Andersson                                                           
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https://drive.google.com/open?id=1mLVRgy3QrngB0bCK5oOz6V5GCugE1T7x
https://drive.google.com/open?id=1mLVRgy3QrngB0bCK5oOz6V5GCugE1T7x
https://drive.google.com/open?id=1bAoIjN4RmrzzjfXqb3Rg88143L1Ho47Z
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/open?id=1XnphXLOhP_mrPJTdvMz5o_5RPnPlYzLHTVb3onJwrc0
https://drive.google.com/open?id=1xS6duh7jB5XVmD-pZ7dkeTqz4ohqXs_Z
https://drive.google.com/open?id=1hjxqQBs97ku1si8jEvtU4MJEDqSE53Jb
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/open?id=1hkA_Ft0L_mqEFkx5bKILCikAK94cnQGHMPGx3wRX2ko
https://drive.google.com/open?id=1QSONS2kjYkW90sAGsIpBY6BbcIJauDlw8c3qoNVBtH0
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/open?id=1aOIYbDr4p46xwA5Md4ZLNulx6JC_FttasaJbk-k45SM
https://docs.google.com/document/d/1otnUzTzhM_sd7cKKvpaX2hIIdt2Z-yX5bBZ1xPSG7Nw/edit
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§ 1  Dnr:  

 

Ny mandatperiod, genomläsning stiftelsens stadgar/uppdrag. 
Genomgång rollfördelning och nuvarande organisation. 
 

Ordförande presenterade bakgrunden, stadgarna och ansvaret för RoBo, med 

hänvisning till dem gällande stadgarna. Se bilaga. 

 

Därefter följde frågor och svar rörande stiftelsens struktur samt önskemål inför 

framtiden. 

 

Styrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 

 

Inför nästa sammanträde gav styrelsen förvaltningen till uppdrag att presentera 

information om Ansvarsförsäkringen inom ROBO samt göra en genomgång av 

ROBos bestånd. 

 

 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1mLVRgy3QrngB0bCK5oOz6V5GCugE1T7x
https://drive.google.com/open?id=1mLVRgy3QrngB0bCK5oOz6V5GCugE1T7x
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§ 2   Dnr: 2019/14.109 
 
Föregående protokoll 
 
Styrelsens beslut 
 

Föregående protokoll läggs till handlingarna 

 

Efterfrågas att framtida justerade protokoll i framtiden kommer läggas upp på 

Sammanträdesportalen. 

 



 
    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum  Sid
   

   2019-01-15 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Tf verkställande funktionär 

Förvaltare för RoBo 
 

 

5 

 

§ 3  Dnr: 2019/15.109 
 

Lägesrapport  uthyrning mm 
 

En lägesrapport och statistik uthyrda lägenheter redovisades. Se bilaga. 

 

Styrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen. 

 

Ger förvaltningen till uppdrag att kontakta Hyresgästföreningen eller andra för 

att i samarbete genomföra informationskampanj rörande brandsäkerhet riktat 

mot våra hyresgäster. 
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§ 4  Dnr: 2019/16.109 
 

  Förslag till svar på inkommet krav från hyresgäst 
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§ 5    
 
Resultat hyresgästenkät 2018 
 

Förvaltare presenterade sammanställningen av resultaten från Branchindex 

enkäten som gått ut till hyresgästerna. Se Bilaga. 

 

 

Styrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen.
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§ 6  Dnr: 2019/17.109 
 
Underlag Hyresförhandling 2019 
 

Tf verkställande funktionären presenterade underlaget för Hyresförhandlingen 

under 2019, tillsammans med yrkanden. Se bilaga. 

 
Styrelsens beslut 
 

RoBos styrelse godkänner förslaget med tillägget att lägga sig på 4% i 

förhandlingarna istället för 3,5%.  
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§ 7  Dnr: 2019/18.109 
 
Förslag för Kösystem RoBo 
 

RoBo har inte haft några av styrelsen antagna regler för kö. Det har inte heller 

varit någon större problematik då situationen i stiftelsen varit sådan att det 

många år varit vakanta lägenheter.  

Nu finns ett behov av att ta fram ett kösystem för att säkerställa likabehandling 

och ordning. 

 

Förslaget är framtaget av administrativt ansvarig tjänsteperson. 

 

Förslag 

Ansökan fylls i på hemsidan, i dagsläget läggs de in i ett dokument indelat på 

Ort/Adress/antal rum/BV 

  

Sökande får visningserbjudanden skriftligt skickat till den adress vi fått 

uppgifter om. Erbjudandet är på den typ av lägenhet de sökt. 

Om de får erbjudande att skriva på kontrakt på lägenhet, de klarar våran 

kundbedömning Dnr. 31.08.02.289 och tackar nej. 

Om man väljer att inte komma på visningen och inte kontakta oss alls på 

erbjudandet för visning, tolkas detta som ett Nej. 

Om den skriftliga visningserbjudandet kommer tillbaka till oss pga fel adress, 

tolka vi detta som ett Nej. (Det är ansökandes uppgift att se till att vi har fått in 

rätt adressuppgifter.) 

  

Följande gäller: 

Man får tacka nej 3 gånger sen plockas man bort på listan oavsett om de tittat 

på lägenheten eller inte. Man får ansöka igen om man vill. Men ens plats i kön 

är förbrukad och man hamnar sist på kölistan. 

  

Vår önskan är att vi ska få igång en elektronisk kölista framöver. När detta 

kommer igång, får vi se över rutinerna igen. 

 
Styrelsens beslut 
 
RoBos styrelse beslutar att följa förslag till körutin f.o.m 1 feb 2019 med 
tillägget att det ska vara möjligt att fylla i en manuell blankett. 
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§ 8  Dnr: 2019/19.109 
 
Ställningstagande beståndets värde 2018 
 
RoBos styrelse skall årligen ta ställning till fastigheternas värdering och i 

första hand ta ställning om ett nedskrivningsbehov föreligger. 

Du ingen ytterligare värdering gjorts av det totala beståndet efter det att 

värdering gjorts av styrelsen under 2018 av nya hyreshuset och tillhörande 

bestånd i tätorten föreslås RoBos styrelse bedöma att inget 

nedskrivningsbehov föreligger för RoBos bestånd gällande 2018.  

 
Styrelsens beslut 
 

Styrelse bedömer att inget nedskrivningsbehov föreligger för RoBos bestånd 

gällande 2018.
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§ 9  Dnr: 2019/20.109 
 
Avtalsförslag och tidsplan SBO 
 
Tf verkställande funktionär presenterade underlaget i samband med SBO-

ärendet samt den framtida processen avseende vad som måste göras framöver.  

 
Bilagor 

- Ansökan till Hyresnämnden - godkännande av blockhyresavtal Robertsfors 

- Avtal om överlåtelse av arbetsmiljöansvar. Kalix 

- Uppdragsavtal SBO-Robertsfors 

- Utkast Blockhyresavtal Robertsfors 20181120 

- Utkast Köpeavtal Robertsfors 2018-11-20 

- Utkast Köpebrev Robertsfors 20181120 

 
 
Styrelsens beslut 
 

Informationen är mottagen och ledamöterna kommer granska bilagorna fram 

tills nästa styrelsesammanträde för RoBo. 

 

Styrelsen gav tf verkställande funktionär till uppdrag att sammanfatta 

tidsplanen tills nästa sammanträde.

https://drive.google.com/open?id=1o85IONL4_MKtHkObMIeOdZwlm7XkWUCs
https://drive.google.com/open?id=110wVF0bTT5R3dDJMG7MMX2csc7KJmGse
https://drive.google.com/open?id=1tdz_lwdBcjSJqZDfNCtWDmDZbLp3vcmF
https://drive.google.com/open?id=1euTfPaK1jxprst8pPBg0M1k9rYJi2zgU
https://drive.google.com/open?id=1HH0exiXz_nn85suPrVQGCtuee2sVah6D
https://drive.google.com/open?id=1IehDL9vJNniniNCjuQdrtyO7piVQVhEM
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§ 10  Dnr 9018/317.109 

 
Rekrytering av verkställande funktionär RoBo 
 
RoBos styrelse har gett verkställande funktionär (Vf) uppdraget att 
återkomma med förslag till rekryteringsprofil för rekrytering av verkställande 
funktionär på heltid och med ett uppdrag om att förändra och utveckla 
stiftelsens och kommunens förvaltning, drift och utveckling av fastigheter. 

 
Vf föreslår att en rekrytering inleds och bifogar en annonstext med tillhörande 
kravspecifikation. Vf föreslår att rekryteringsgrupp utses och att de 
tillsammans med Vf genomför rekryteringsprocessen och därefter 
återkommande med förslag på person som RoBos styrelse fattar beslut om 
anställning eller inte. 

 
Vf förslag till beslut 
RoBos styrelse godkänner förslag till annonstext och utser RoBos ordförande, 
vice ordförande och verkställande funktionär att utgöra rekryteringsgrupp för 
ny verkställande funktionär för RoBo. 

 
Bilaga annonstext 
 

 

VD RoBo 
Robertsforsbostäder (RoBo) och Robertsfors kommun, är inne i en expansiv 

och utvecklande fas och för att fortsätta vår framgång med full uthyrning, 

nyproduktion och underhåll, vill vi rekrytera och utveckla engagerade 

medarbetare. Just nu söker vi en driven VD (verkställande funktionär) som vill 

vara med och bygga upp ett attraktiv och långsiktigt hållbart hyresbestånd och 

fastighetsförvaltning i den kommunala allmännyttan och Robertsfors kommun. 

I tjänsten ingår även att i samverkan arbeta med utveckling av den kommunala 

förvaltningens bestånd och utveckling. 

 

RoBo har idag ett bestånd på ca 250 lägenheter och är i ett spännande läge 

med en framåtsträvande och aktiv styrelse som har fokus på våra medborgare 

och deras behov av det goda boendet på vår lokala bostadsmarknad. En stor 

del av ditt arbete kommer handla om att tillsammans med styrelsen och 

kommunkoncernen hitta vägar för och driva utvecklingen av beståndet så att 

drift, underhåll och investeringar går i takt med bostadsbehovet och de 

ekonomiska förutsättningarna. Du anställs formellt i den kommunala 

koncernförvaltningen av stiftelsens styrelse och med kommunchefen som 

arbetsgivande chef. 

 

Vid sidan om din roll att bygga upp verksamheten, affären och 

förvaltningsformen i RoBo förväntas du arbeta nära kommunchef, 

samhällsbyggnadschef och ekonomichef i den koncernförvaltningen för att 

hitta synergieffekter och gemensamma förvaltningsformer för hela det 

kommunala fastighetsbeståndet.
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Forts § 10   Dnr 9018/317.109 
 

Du kommer inledningsvis ha ett beställaransvar av kompetens och stöd till 

stiftelsen från den kommunala förvaltningen men förväntas från dag ett forma 

stiftelsen och förvaltningsformen så att den ger dig och styrelsen möjlighet till 

långsiktig utveckling. 

Du kommer att ha ett teamledaransvar för den personal och de leverantörer 

som deltar i drift, förvaltning och produktion. Du kommer även att själv jobba 

som projektledare i vissa uppdrag. 

 

Erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper 

Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av fastighetsförvaltning, 

utveckling, projektledning. Vi tror att du har förmågan att se helheten i ett 

större bestånd och möjligheter till utveckling. Du har ett ekonomiskt sinne och 

vana att ekonomisera fastighetsförvaltning. Som person är du kreativ, ser nya 

lösningar samtidigt som du är strukturerad, kan planera, organisera och 

prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har förhandlingsvana som kan 

nyttjas både för intäkter och kostnadskontroll. Vidare ser vi också att du har en 

god samarbetsförmåga samt skapar och underhåller dina nätverk. 

 

Vad kan RoBo och Robertsfors kommun erbjuda dig 

Du kommer att få arbeta i en innovativ och framåtsträvande kommun och 

bostadsstiftelse som vill mycket mer. Kommunen och bostadsstiftelsen är i en 

spännande utvecklingsfas där stora satsningar på infrastruktur och bostäder 

sker. På RoBo drivs vi av de strategier och mål som kommunfullmäktige gett. 

Ditt arbete kommer att vara en viktig del i att nå dessa på rätt sätt. 

RoBo är en modern arbetsplats med högt i tak och där frihet under ansvar 

gäller, samspelet med styrelsen är avgörande. Du har möjligheten att 

strukturera upp ditt eget arbete och arbeta självständigt, samtidigt som du 

alltid har kommunkoncernens stöd. 

 

Styrelsens beslut 
 
RoBos styrelse godkänner förslag till annonstext och utser RoBos ordförande, 

vice ordförande och verkställande funktionär att utgöra rekryteringsgrupp för 

ny verkställande funktionär för RoBo. 
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§ 11 
 
Sammanträdestider för RoBo:s styrelse 

 
Styrelsens beslut 

 

  Styrelsen beslutade att följande sammanträdestider: 

- 26/2 13.00 – KS-rummet 

- 26/3 13.00 – (ej bestämd) 

 

Önskas att en regelbunden punkt med RoBos bestånd lyfts upp som en punkt 

på samtliga styrelsemöten framöver, varpå förvaltningen får till uppdrag att 

göra en sådan sammanställning. 


