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Plats och tid Kommunkontoret 2020-05-27, 13:00 – 14.25 

 

A 
 
Beslutande Patrik Nilsson (S) ordförande 

Ingrid Sundbom (C)  

Harry Bäckström (C) (ers. Bo Lundkvist) 

Per Boström Johansson (S)  

Ove Lindström (S) 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare Clarence C Andersson, sekreterare  

Kristoffer Hansson, tillträdande verkställande funktionär 

Sara Mi Liljeholm (S), deltagande ersättare 

Kenneth Isaksson (M), deltagande ersättare 

Helena Brändström, Bostadsförvaltare 

Mikael Eriksson-Sund, Bostadsförvaltare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Utses att justera Ingrid Sundbom 

 

Justeringens tid och plats  
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 31-44 

 Clarence C Andersson                                                            

 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Ingrid Sundbom 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. 
 

Organ Robertsfors Bostadsstiftelse 
 

Sammanträdesdatum 2020-05-27 
  

Datum för anslags uppsättande 2020-05-28 Datum för anslags nedtagande 2020-06-22 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

 Clarence C Andersson                                                           
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Innehåll 

 

§ 31 Val av justerare 

§ 32 Godkännande av föredragningslista 

§ 33 Ekonomi/Processer RoBo 

§ 34 Information SBO-projektet  

§ 35 Lägesrapport för RoBo maj 2020  

§ 36 Försäljning fastigheter 

§ 37 Arvodesreglemente för Robertsfors Bostäders styrelse 

§ 38 Investeringsbudget & avstämning 

§ 39 Beslut om auktoriserad revision för RoBo 

§ 40 Tillfällig hyresnedsättning på grund av Corona (Covid-19) 

§ 41 Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019 

§ 42 Rivning hus i Överklinten 

§ 43 Delgivningar 

§ 44 Övriga frågor 
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Rb § 31  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

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

sammanträde. 

 

 

 

 



 
    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum  Sid
   

   2020-05-27 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

4 

 

Rb § 32  Dnr:  
 

  Godkännande av föredragningslista 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan i befintlig form. 
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Rb § 33  Dnr:  

 
Ekonomi/Processer RoBo 
 

Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen.   
 

Ärendesammanfattning 
Tillförordnad VD presenterade fokusområden för RoBo framöver, vad 

stiftelsen kommer behöva arbeta med. 
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Rb § 34  Dnr:  
 

Information SBO-projektet 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen.   
 
Ärendesammanfattning 
Tillförordnad VD redovisade statusen för SBO-projektet. 
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Rb § 35  Dnr:  
 

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

 

Ärendesammanfattning 
Tillförordnad VD och Bostadsförvaltare presenterade lägesrapporten för 

Robertsfors Bostäders fastigheter samt vakanserna bland samtliga lägenheter i 

verksamheten.  

 

Bilaga 

- Lägesrapport för RoBo maj 2020 
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Rb § 36  Dnr: 9020/374.109 

 

Försäljning av fastigheter 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen och Tillförordnad VD 

får till uppdrag att gå till försäljning av dem resterande fastigheterna i Brännan 

och beståndet på Pilgatan. 

 
Ärendesammanfattning 
Tillförordnad VD redovisade försäljningen av fastigheterna längst 

Norrängsvägen. Vidare diskuterade styrelsen om framtida försälningar med 

motivet att reinvestera i det resterande beståndet.  

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att Tillförordnad VD får till uppdrag att gå till 

försäljning av dem resterande fastigheterna i Brännan och beståndet på 

Pilgatan. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilsson (S) yrkande till proposition och finner att 

yrkandet vinner bifall
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Rb § 37  Dnr:  
 

Arvodesreglemente för Robertsfors bostäders 
styrelse 

 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse beslutar att bordlägga ärendet tills nästa 

sammanträde. 
 
Ärendesammanfattning 
Kommunsekreterare presenterade arbetet kring det nya arvodesreglementet för 

Robertsfors Bostäders styrelse.  
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Rb § 38  Dnr:  
 

Investeringsbudget och avstämning 
 

Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen.   
 

Ärendesammanfattning 
Tillförordnad VD presenterade status för investeringsbudget. 

 

Beslutsunderlag 
- RR 1910+Investbudget 2019+2020
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Rb § 39  Dnr: 9020/375.109 

 

Beslut om auktoriserad revision för RoBo 
 

Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse utser Ernst and Young som auktoriserade 

revisorer från 2020-05-27.   
 
Ärendesammanfattning 
Ordförande presenterade att styrelsen ska fatta beslut om de auktoriserade 

revisorerna. För RoBo har Ernst and Young (EY) vunnit upphandlingen  

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att Robertsforsbostäders styrelse utser Ernst and 

Young som auktoriserade revisorer från 2020-05-27.   

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilsson (S) yrkande till proposition och finner att 

yrkandet vinner bifall.
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Rb § 40  Dnr: 9020/376.109 

 

Tillfällig hyresnedsättning på grund av Corona 
(Covid-19) 

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att Robertsfors Bostäders stiftelse agerar för att möjliggöra 

hyresnedsättningar för hyresgäster inom utsatta branscher, i enlighet med de 

nationella reglerna och tillämpningarna gällande stöd för sänkta hyror i utsatta 

branscher. 
 

Ärendesammanfattning 
Stödansökan behandlas efter ansökan från kommunens hyresgäster. 

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett 

rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet 

söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020. Det 

är hyresvärden som ansöker om stödet. Ansvarig länsstyrelse kommer att 

handlägga och fatta beslut om stödet. Ansökan kommer att göras via en e-

tjänst som Boverket håller på att ta fram. När e-tjänsten är klar kommer vi att 

publicera en länk till den. 
 

Ärendet  
Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela 

Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och 

restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa 

lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen 

beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror 

för dessa utsatta branscher. 

 

En hyresvärd som har träffat en överenskommelse om rabatt på lokalhyran för 

en hyresgäst i en utsatt bransch har möjlighet att ansöka om statligt stöd för en 

del av denna rabatt. Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt 

fast hyra av lokal med hyresgäster som under perioden 1 april till och med den 

30 juni 2020. Hyresgästen ska under perioden vara verksam i en bransch som 

omfattas av stödet. Sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra 

verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, 

restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även 

konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och 

kroppsvård. 

 

De branscher som omfattas av stödet finns upptagna i förordningen i form av 

koder för svensk näringsgrensindelning (SNI). SNI-koden är den kod som 

anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag. Exkluderade från 

erbjudandet är föreningar, nationella och regionala offentliga huvudmän. 

 

Förutsättningarna för att kunna söka stöd är att: 
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Forts. Rb § 40 
 

- Ett avtal om hyra av lokal, där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast 

belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 

mars 2020. 

- Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april 

till och med den 30 juni 2020. 

- Överenskommelsen om rabatt på lokalhyra ska ha tecknats mellan 

hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och rabatten ska 

gälla under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. 

- I överenskommelsen ska den nya hyran understiga det fasta belopp som 

skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 

mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade. 

 

Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill 

säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för 

perioden 1 april till och med 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 

procent av den ursprungliga fasta hyran. 

 

Det är hyresgästen hos Robertsforsbostäders stiftelse som ansöker om 

hyresnedsättning och  det är därefter hyresvärden som ansöker om stödet. 

Ansvarig länsstyrelse kommer att handlägga och fatta beslut om stödet. 

Ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket håller på att ta fram. 

 

Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 

2020. Hyresgästens ansökan om stöd skall behandlas i sådan tid att 

Robertsforsbostäders stiftelse hinner registrera sin ansökan senast den 31 

augusti 2020.  
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Rb § 41  Dnr: 9020/225.109 

 

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
2019 

 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse beslutar att de har tagit del av granskning och 

ger VD till uppdrag att arbeta efter revisionens synpunkter och 

förbättringsområden. 

 

Ärendesammanfattning 
Revisionsrapport med en grundläggande granskning kring RoBo, med 

tillhörande rekommendationer. 

 

Beslutsunderlag 
- Revisionsrapport  - Grundläggande granskning år 2019 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att Robertsforsbostäders styrelse beslutar att de har 

tagit del av granskning och ger VD till uppdrag att arbeta efter revisionens 

synpunkter och förbättringsområden. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilsson (S) yrkande till proposition och finner att 

yrkandet vinner bifall 
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Rb § 42  Dnr: 9020/377.109 

 

Rivning hus i Överklinten 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att Tillförordnad VD får till uppdrag att vidare utreda 

rivning av fastigheten i Överklinten. 

 

Ärendesammanfattning 
Tillförordnad VD presenterade situationen kring fastigheten i Överklinten och 

åtgärdsförslag. 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att Tillförordnad VD får till uppdrag att vidare utreda 

rivning av fastigheten i Överklinten. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilsson (S) yrkande till proposition och finner att 

yrkandet vinner bifall 
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Rb § 43  Dnr:  
 

Delgivningar 
 

Styrelsens beslut 
Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att tacka för informationen. 

 
Delgivningar 
- Revisionsberättelse 2019 
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Rb § 44  Dnr:  
 

Övriga frågor 
 

Avtackning av Bostadsförvaltare 
Robertsfors Bostäders styrelse tackade Helena Brändström för hennes 

tjänstgöring som Bostadsförvaltare inom RoBo och önskar henne lycka till 

med hennes framtida åtaganden. 

 

Välkomnande av ny Bostadsförvaltare Ingen övrig fråga lyftes. 
Robertsfors Bostäders styrelse välkomnade Mikael Eriksson-Sund som ny 

Bostadsförvaltare för RoBo. 
 

Avseende Överklagandet till Boverket 
RoBo har fått avslag på sitt överklagande till Boverket avseende det finansiella 

stödet som RoBo ej kommer få utbetalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


