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Plats och tid Kommunkontoret 2020-03-24, 13:00 – 15.40 

 

A 
 
Beslutande Patrik Nilsson (S) ordförande 

Ingrid Sundbom (C)  

Bo Lundkvist (C) 

Per Boström Johansson (S)  

Ove Lindström (S) 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare Karin Ahnqvist, sekreterare  

Kristoffer Hansson, tillträdande verkställande funktionär 

Peter Lundström, Ekonom 

Harry Bäckström (C), deltagande ersättare 

Kenneth Isaksson (M), deltagande ersättare 

 

Åke Elvinsson, Lekmannarevisor 

Håkan Jonsson, Auktoriserad revisor § 25-26 

 

 

 

 

 

 

 
 
Utses att justera Ingrid Sundbom 

 

Justeringens tid och plats  
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 20-30 

 Karin Ahnqvist  

 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Ingrid Sundbom 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. 
 

Organ Robertsfors Bostadsstiftelse 
 

Sammanträdesdatum 2020-03-24 
  

Datum för anslags uppsättande 2020-04-07 Datum för anslags nedtagande 2020-04-29 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

 Karin Ahnqvist                                                           
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Rb § 20  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att Ingrid Sundbom (C) justerar protokollet för dagens 

sammanträde. 
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Rb § 21  Dnr:  
 

  Godkännande av föredragningslista 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan i befintlig form. 
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Rb § 22  Dnr: 9020/173.109 
 

Beslut om tillförordnad VD för RoBo 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att anställa Kristoffer Hansson som tillförordnad 

Verkställande funktionär VD för RoBo. Tillträdelsedatum 2020-03-24, 

grundavtal enligt AB.   

 

Ärendesammanfattning 
Med anledning av den vakanta tjänsten som VD för RoBo har ett förslag 

presenterats, om att anställa Kristoffer Hansson som tillförordnad 

Verkställande funktionär VD för RoBo. Tillträdelsedatum 2020-03-24.  
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Rb § 23  Dnr: 9020/174.109 
 

Delegation och Teckningsrätt 
RobertsforsBostäder 
 

Styrelsens beslut 
Att delegationer av styrelsens beslutanderätt överförs till tillförordnad 

verkställande funktionär Kristoffer Hansson från och med 2020-03-24 till och 

med 2020-12-31. 

 

Att firman under denna period tecknas gemensamt av ordföranden i styrelsen 

Patrik Nilsson samt tillförordnad verkställande funktionär Kristoffer Hansson i 

följande ärenden: 

- Köp och försäljning av fastigheter 

- Lånehandlingar 

- Entreprenadkontrakt med en summa överstigande 30 basbelopp. 

 

Att i övriga ärenden, som betecknas som löpande förvaltning, tecknar 

tillförordnad verkställande funktionär Kristoffer Hansson ensam firman. 
 

Ärendesammanfattning 
I samband med tillförordnandet av Kristoffer Hansson som Tillförordnad VD 

av RoBo har frågan om delegation och teckningsrätt för stiftelsen också 

aktualiserats. Förslaget har tagits fram utifrån strukturen på tidigare 

delegationsbeslut av RoBo:s styrelse. 
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Rb § 24  Dnr:  
 

Lägesrapport för RoBo januari 2020 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
Verkställande funktionär presenterade lägesrapporten för Robertsfors 

Bostäders fastigheter samt vakanserna bland samtliga lägenheter i 

verksamheten.  

 

Bilaga 

- Lägesrapport för RoBo mars 2020 
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Rb § 25  Dnr: 9020/175.109 

 

Godkännande årsredovisning 2019  
 
Styrelsens beslut 
Robertforsbostäders styrelse beslutar att Årsredovisning 2019 godkänns och 

översänds till Kommunfullmäktige med kortare tillägg gällande Covid -19 och 

bedömning av utvecklingen följs. 

  

Ärendesammanfattning 
Presentation av Årsredovisning 2019 för RoBo sker från auktoriserad revisor. 

Rekommendation lämnas om tilläggsskrivning gällande Covid -19. 

 

 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning ROBO 2019 
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Rb § 26  Dnr: 9020/142.109 

 

Bildande av driftsbolag 

 
Styrelsens beslut 
 

Roberstforsbostäders styrelse beslutar att: 

 

1. Förorda att ett gemensamt driftsbolag Robertsforsdrift AB (Rodri AB) 

bildas. 

2. Stiftelsen Robertsforsbostäder (org nr) avser att efter bolagsbildning 

förvärva en andel i bolaget. Frågan gällande ägarandel och försäljning 

skall återkomma till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Ärendesammanfattning 
I dagsläget finns en allmännyttig bostadsstiftelse med ca 300 hyreslägenheter i 

kommunen, Robertsforsbostäder (RoBo). Stiftelsen har de sista fem åren haft 

ett positivt resultat, minskat vakansgraden och aktivt arbetat för att öka 

underhållet av beståndet för att säkra kvalitet och värden för hyresgäster och 

ägare. Stiftelsens styrelse tillstätts av kommunfullmäktige och stiftelsen är en 

egen juridisk person med uppdrag att utifrån urkund och stadgar förvalta 

stiftelsen. 

 

Stiftelsen har inte några anställda. All förvaltning och drift av stiftelsen och 

dess verksamhet hanteras av den kommunala förvaltningens genom tjänsteköp. 

Det gäller all fastighetsskötsel, underhåll och drift sköts även den mot 

ersättning från stiftelsen, av personal anställda i den kommunala förvaltningen. 

Det gäller städning, fastighetsfrågor, vaktmästeri etc. Auktoriserad revisor har 

under flera år uppmärksammat stiftelsens styrelse på att det för dessa tjänster 

saknas tydliga kostandsberäkningar och avtal mellan stiftelsen och den 

kommunala förvaltningen. 

 

Den nuvarande ordningen är problematisk kommunalrättsligt (för kommunen) 

och dels upphandlingsrättsligt (för stiftelsen). Den kommunala kompetensen, 

som sätter ramarna för vad en kommun får göra, begränsar kommunens 

möjlighet att tillhandahålla tjänster på den öppna marknaden, dvs. driftsfrågor 

till stiftelsen.  Stiftelsen i sin tur får inte anskaffa tjänsterna utan att iaktta lag 

om offentlig upphandling (LOU). Anskaffning ska därför föregås av 

annonsering på marknaden, vilket inte sker idag. 

 

Länsstyrelsen har i en tillsynsrapport (daterad 2019-11-11, dnr 206-7982-

2019) påpekat att samarbetet mellan kommunen och stiftelsen riskerar att leda 

till att kommunens och stiftelsens mål sammanblandas. Det finns indikationer 

på att så är fallet i dagsläget. Stiftelsens styrelse och kommunstyrelsen har 

utifrån detta en skyldighet att vidta åtgärder gällande organisering och 

styrning. 
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Forts. Rb § 26 
 
Samtidigt är inte stiftelsens verksamhet  av sådan omfattning att det skulle 

vara ekonomiskt försvarbart att inom stiftelsen bygga upp den kompetens som  

i dagsläget köps in från kommunen. Klart står dock att stiftelsen behöver 

kompetensen. Samtidigt utgör tjänsteköpet av driftstjänster en betydande del 

av den kommunala förvaltningens driftsorganisation av fastighetsfrågor. Den 

gemensamma driftsorganisationen för kommun och stiftelse har varit viktig för 

bägge parter. För att minska risken för sammanblandning enligt ovan, samt 

även för att skapa tätare skott mellan de olika verksamheterna behöver en 

översyn av strukturen göras. Av denna anledning behöver resurserna på sikt 

kunna samordnas för att samutnyttjas mellan kommunen och stiftelsen. Sättet 

man organiserar denna samordning måste följa lagstiftning och samtidigt 

säkerställa ett effektivt resursnyttjande i den kommunala koncernen. 

 

En utredning har genomförts med stöd för revision och rådgivningsföretaget 

PWC har därför genomförts av RoBo och kommunen gemensamt.  Uppdraget 

har gällt att lämna förslag på vilka legala och effektiva möjliga strukturer som 

står till bud för att kunna lösa den uppkomna situationen gällande RoBO och 

Robertsfors kommuns fastighetsdrift och förvaltning i första hand. I 

utredningen har konsulterna även fått visa på vilka förutättningar de olika 

lösningar ger för framtida verksamhetsutveckling, vilket även finns med i 

utredningens underlag och rekomendationer (se bilagd presentation). 

 

För att kommunen och stiftelsen ska kunna samutnyttja resurser i enlighet med 

gällande lagstiftning krävs att resurserna placeras i ett separat aktiebolag, med 

ett kommunalt ändamål, som ägs av kommunen och stiftelsen gemensamt. 

Detta aktiebolag kan fyllas med den kompetens som både kommunen och 

stiftelsen är i behov av och sedan samutnyttjas av parterna genom tjänsteköp. 

 

Genom bildande av ett gemensamägt driftsbolag minskar risken för 

sammanblandning mellan kommun och stiftelse samtidigt som 

samordningsvinster kan nås på legal bas. Genom att samordna drift och 

förvaltningstjänster till exempel avseende kommunens eget fastighetsbestånd, 

och stiftelsens fastighetsbestånd i ett gemensamt ägt bolag kan synergieffekter 

och förutsättningar för långsiktig hållbarhet uppnås. Aktiebolaget kan arbeta 

med ett tydligare fokus på förvaltning och driftsfrågor eftersom 

verksamhetsföremålet avgränsas. Kommunen och stiftelsens roller klargörs 

och formerna för styrning och kontroll styrs direkt genom kommunallag och 

aktiebolagslag. Vi uppnår därmed en transparens och tydlighet mellan 

parterna. Genom bolagsordning och ägardirektiv kan kommunen och stiftelsen 

säkerställa tydlighet avseende mål och riktlinjer för bolaget. 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse bildande driftsbolag RoBo 

- Presentation Robertsfors kommun 2020-03-11 - Långsiktigt hållbar 

relation mellan kommunen och stiftelsen 

- Förslag till Bolagsordning 
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Rb § 27  Dnr: 9020/183.109 

 

Diskussion kring framtida arvoden 
 

Styrelsens beslut 
Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att ge Tillförordnad VD i uppdrag att ta 

fram ett arvodesreglemente för Robertsfors Bostäders styrelse. 

 
Ärendesammanfattning 
Robertforsbostäders styrelse hade en diskussion avseende hur den interna 

arvodesstrukturen skulle se ut i framtiden. 
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Rb § 28  Dnr: 9020/184.109 

 

Val av styrelseledamöter 
 

Styrelsens beslut 
Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att fortsättningsvis ge ordförande i 

uppdrag att ansöka om stadgeförändring hos Kammarkollegiet, för att få 

minska antalet ordinarie ledamöter från sju till fem.  

 
Ärendesammanfattning 
Robertforsbostäders styrelse diskuterade om hur frågan om ytterligare 

ledamöter ska hanteras. 
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Rb § 29  Dnr:  
 

Delgivningar 
 

Styrelsens beslut 
Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att tacka för informationen. 

 
Delgivningar 
Inga delgivningar fanns att redovisa till styrelsen. 
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Rb § 30  Dnr:  
 

Övriga frågor 
 
 

 
Ingen övrig fråga lyftes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


