
Dnr: 9020/142.109 

Bildande av driftsbolag  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. Bilda ett gemensamt driftsbolag Robertsforsdrift AB (Rodri AB) genom att uppdra till 
kommunstyrelsen att bilda/anskaffa aktiebolag genom att förvärva ett lagerbolag. 
 

2. Anta bolagsordning för Robertsforsdrift AB, där det kommunala ändamålet och 
befogenheterna specificerats. 
 

3. Ge kommunstyrelsen uppdrag att ta fram förslag till ägardirektiv för Robertsforsdrift 
AB som kan antas av bolagsstämman. 
 

4. Ge kommunstyrelsen uppdraget att kalla till inledande bolagsstämma för bolaget 
senast oktober månad 2020. 
 

5. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till beslut för bolagsstämman att 
besluta om vilka andra styrdokument som från kommunen ska bli bindande för 
bolaget. 
 

6. Att utse ledamöterna NN NN NN NN NN som Robertsfors kommuns ledamöter i 
bolagets styrelse i Kommunfullmäktige i september 
 

7. Delegater bolagsstämma två (2) stycken: 
- Patrik Nilsson (S) 
- Lars Tängdén (C)  
 

8. Stiftelsen Robertsforsbostäder (org nr) efter bolagsbildning erbjuds möjlighet att 
förvärva en andel i bolaget. Frågan gällande ägarandel och försäljning skall 
återkomma till kommunfullmäktige för beslut. 
 

9. Ändra § 8 i den föreslagna bolagsordningen där det ska stå att styrelsen ska bestå 
av 5 ledamöter . 
 

 
Fullmäktigepresidiets förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 



1. Bilda ett gemensamt driftsbolag Robertsforsdrift AB (Rodri AB) genom att uppdra till 
kommunstyrelsen att bilda/anskaffa aktiebolag genom att förvärva ett lagerbolag. 
 

2. Anta bolagsordning för Robertsforsdrift AB, där det kommunala ändamålet och 
befogenheterna specificerats. 
 

3. Ge kommunstyrelsen uppdrag att ta fram förslag till ägardirektiv för Robertsforsdrift 
AB som kan antas av bolagsstämman. 
 

4. Ge kommunstyrelsen uppdraget att kalla till inledande bolagsstämma för bolaget 
senast oktober månad 2020. 
 

5. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till beslut för bolagsstämman att 
besluta om vilka andra styrdokument som från kommunen ska bli bindande för 
bolaget. 
 

6. Ge Valberedningsutskottet i uppdrag att föreslå fem (5) ledamöter som Robertsfors 
kommuns ledamöter i bolagets styrelse till Kommunfullmäktige i september 
 

7. Delegater bolagsstämma två (2) stycken: 
- Patrik Nilsson (S) 
- Lars Tängdén (C)  
 

8. Stiftelsen Robertsforsbostäder (Org.nr 894000-0105) efter bolagsbildning erbjuds 
möjlighet att förvärva en andel i bolaget. Frågan gällande ägarandel och försäljning 
skall återkomma till kommunfullmäktige för beslut. 
 

9. (Stryks) 
 
 
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. 

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 AU mars 2020 
- Presentation Robertsfors kommun 2020-03-11 - Långsiktigt hållbar relation mellan 

kommunen och stiftelsen 
- Förslag till Bolagsordning 
- Protokoll AU 200323 § 50 
- Protokoll Rb 200324 §26  
- Protokoll Ks 200406 §57 

https://drive.google.com/open?id=139wpKfapC2MkaN3uJA7-QVDv9Noq1ArY
https://drive.google.com/open?id=19CJr3uk61IbNjPOjJme_izKZwO9xpnT8
https://drive.google.com/open?id=19CJr3uk61IbNjPOjJme_izKZwO9xpnT8
https://drive.google.com/open?id=10IJMBfgC4QBJkADEtx2rkLxlhuulaqPU
https://drive.google.com/open?id=1gQ0oIBK8VEyOP-fQiBQInzxvehTsbm4V
https://drive.google.com/open?id=1JG7o4UeoBYvbkX8CpUVUptlb0KLepDO7
https://drive.google.com/open?id=13CoGg3LI9YrijM5n28jNf6LBoVOql78Q

