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Plats och tid Kommunkontoret 2019-11-28, 13:00 – 17.00 

(Ajournering 13.55-14.00) 

( 

A 
 
Beslutande Patrik Nilsson (S) ordförande 

Ingrid Sundbom (C)  

Bo Lundkvist (C) 

Per Boström Johansson (S)  

Ove Lindström (S) 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagare Clarence Coulton Andersson, sekreterare 

Ulrica Magnusson Söderlund, Verkställande funktionär 

Peter Lundström, Ekonom 

Harry Bäckström (C), deltagande ersättare 

Kenneth Isaksson (M), deltagande ersättare 

Eva Glaas, Handläggare (§ 60) 

 

 

 

 

 

 

 
Utses att justera Ingrid Sundbom 

 

Justeringens tid och plats  
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 52 - 71 

 Clarence C Andersson  

 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Ingrid Sundbom 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. 
 

Organ Robertsfors Bostadsstiftelse 
 

Sammanträdesdatum 2019-11-28 
  

Datum för anslags uppsättande 2019-12-05 Datum för anslags nedtagande 2019-12-30 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

 Clarence C Andersson                                                           
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Innehåll 

 

§ 52 Val av justerare 

§ 53 Godkännande av föredragningslista 

§ 54 Lägesrapport för RoBo 2019 

§ 55 Information Pilgatan 1 brand 

§ 56 Information Pilgatan 1 ventilation 

§ 57 Rapport SBO-projektet 

§ 58 Beslut om  Dataskyddsombud 

§ 59 Information Ansvarsförsäkring 

§ 60 Information - Ny sophantering i kommunen 

§ 61 Information Utbildning av styrelsen 

§ 62 Information om Hyresförhandlingar efter möte med Sveriges Allmännytta 

§ 63 Finanspolicy 

§ 64 Avrapportering Länsstyrelsens stiftelsetillsyn samt förslag till åtgärder 

§ 65 Bolagisering  

§ 66 Delårsrapport 2019 

§ 67 Budget och Investeringsbudget 2020 

 

§ 68 Försäljning parhus 

 

§ 69 Sammanträdesdagar RoBo 2020 

§ 70 Nästa sammanträde/-en 

§ 71 Övriga frågor 
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Rb § 52  Dnr:  
 

Val av justerare 
 

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

sammanträde. 
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Rb § 53  Dnr:  
 

  Godkännande av föredragningslista 
 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutade att byta ordning på ärendet ”Bolagisering” och 

”Avrapportering Länsstyrelsens stiftelsetillsyn samt förslag till åtgärder”. 

 

Styrelsen beslutar att lägga till tre punkter under övriga frågor: 

Verkställande funktionär begärde följande punkter: 

1. Information om investeringsstöd Mårsgården 

2. VD:s fokusområden 2020 

 

Harry Bäckström (C) begärde följande punkt: 

3. Hyror 

 

 I övrigt beslutade styrelsen att godkänna föredragningslistan i befintlig form. 
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Rb § 54  Dnr:  
 

Lägesrapport för RoBo november 2019 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 
Verkställande funktionär presenterade lägesrapporten för 

RobertsforsBostäders fastigheter samt vakanserna bland samtliga lägenheter i 

verksamheten. 

 

Bilaga 

- Lägesrapport för ROBO nov 19 

- Statistik nov 2019 
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Rb § 55  Dnr:  
 

Information brand 
 

Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen. 
 
Ärendesammanfattning 
Verkställande funktionär informerade om att en brandinspektion har gjorts och 

det har inkommit krav på åtgärder avseende skiljeväggar. 
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Rb § 56  Dnr:  
 

Information ventilation 
 

Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen. 
 
Ärendesammanfattning 
Verkställande funktionär informerade om inkomna klagomål avseende 

ventilation. Kan eventuellt bli aktuellt för ytterligare kontroller framöver. 
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Rb § 57  Dnr:  
 

Rapport SBO-projektet 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen.  

  

Ärendesammanfattning 
Verkställande funktionär avrapporterade om vad som händer just nu i SBO-

projektet. Den överklagan som har inkommit har avslagits. Därmed kan 

arbetet med byggnationerna fortsätta. 
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Rb § 58  Dnr: 9019/436.109  
 

Beslut om Dataskyddsombud 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse beslutar att 

- Utnämna ArkivIT:s funktion för dataskyddsombud som dataskyddsombud 

för RobertsforsBostäder. 

- Underteckna avtalet med ArkivIT 

 

Ärendesammanfattning 
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (679/2016) 

för behandling av personuppgifter. Enligt artikel 37 ska 

personuppgiftsansvarig utse ett dataskyddsombud, med uppgift att informera 

och ge råd samt övervaka all behandling av personuppgifter inom 

organisationen den är utnämnd för. 

 

Enligt artikel 37 punkt 6 får dataskyddsombudet utföra uppgifterna på 

grundval av ett tjänsteavtal, dvs utgöra ett externt ombud. Enligt 

Dataskyddsstyrelsens riktlinjer för dataskyddsombud framgår följande. När 

dataskyddsombudet är en extern tjänsteleverantör, kan en grupp utföra 

dataskyddsombudets uppgifter under ansvar av en utsedd huvudkontakt och 

”ansvarig person” hos kunden. I sådana fall är det viktigt att alla personer i den 

externa organisationen som fullgör uppgifter som dataskyddsombud uppfyller 

alla tillämpliga krav i den allmänna dataskyddsförordningen. För att skapa 

rättslig klarhet, underlätta en god organisation och förebygga 

intressekonflikter bland gruppmedlemmarna innehåller riktlinjerna en 

rekommendation om att tjänsteavtalet bör föreskriva en tydlig 

uppgiftsfördelning inom det externa dataskyddsombudets grupp, och att en 

enda person utses till huvudkontakt och ”ansvarig person” hos kunden. 

 

Datainspektionen lämnar motsvarande information på sin hemsida, och uppger 

att Kontaktpersonen för dataskyddsombudet ska anmälas till inspektionen. 

 

Styrelsen är enligt dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för all 

behandling av personuppgifter inom dess verksamhet. Personuppgiftsansvarig 

ska utse ett dataskyddsombud att övervaka den personuppgiftsansvariges 

verksamhet, och ska enligt artikel 38: 

- Säkerställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i 

alla frågor som rör skyddet av personuppgifter. 

- Tillhandahålla de resurser och det stöd som krävs för att 

dataskyddsombudet ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

- Säkerställa att dataskyddsombudet kan fullgöra sitt uppdrag och utföra sina 

uppgifter på ett oberoende sätt. 

 
Beslutsunderlag 
- Avtal, Robertsfors bostadsstiftelse, dataskyddsombud 
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Rb § 59  Dnr: 9019/437.109 

 

Information Ansvarsförsäkring 
 
Styrelsens beslut 
Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att anta försäkring enligt AIG:s offert på 

nivå 5 000 000 kr till en årspremie om 9 000 kronor. 

 
Ärendesammanfattning 
På uppdrag av styrelsen har pris avseende ansvarsförsäkring inhämtats. 

Förslag presenteras i bifogad offertsammanställning. 

 

Beslutsunderlag 

- Offertsammanställning VDS 

- Tjänsteskrivelse ansvarsförsäkring 
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Rb § 60  Dnr:  
 

Information - Ny sophantering i kommunen 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen. 

 
Ärendesammanfattning 
Handläggare informerade om den nya sophanteringen som kommer gälla i 

Robertsfors kommun från och med 1 mars 2020. 

 

Beslutsunderlag 

- Utsortering matavfall 1 mars 2020 
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Rb § 61  Dnr: 9019/438.109 

 

Information Utbildning av styrelsen 
 
Styrelsens beslut 
Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att anta PWCs utbildning till ett pris av 

35 000 kronor. 

  

Ärendesammanfattning 
På uppdrag av styrelsen har förslag och priser inhämtats avseende utbildningar 

för styrelsen. Förslag presenteras i bifogade offerter.  

 

Beslutsunderlag 

- Styrelseutbildning 2019 SABO  

- Tjänsteskrivelse Utbildning styrelsen  

- PwC Offert - Styrelseutbildning ROBO 2020  
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Rb § 62  Dnr:  
 

Information om Hyresförhandlingar efter möte 
med Sveriges Allmännytta 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen. 

 
Ärendesammanfattning 
Verkställande funktionär informerade om träffen med Sveriges Allmännytta 

från den 14 november 2019. 
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Rb § 63  Dnr:  
 

Finanspolicy  
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen 

 
Ärendesammanfattning 
Verkställande funktionär informerade om utkastet för Finanspolicy.  

 

Beslutsunderlag 

- RoBo finanspolicy 2019.1 (UTKAST!) 
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Rb § 64  Dnr: 9019/273.109  

 

Avrapportering Länsstyrelsens stiftelsetillsyn 
samt förslag till åtgärder 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tar emot Länsstyrelsens redogörelse och kommer 

vidta åtgärder enligt länsstyrelsens rekommendationer. 

 
Ärendesammanfattning 
Verkställande funktionär informerade om den inkomna skrivelsen från 

Länsstyrelsen Norrbotten efter stiftelsetillsynen. Mycket kan kopplas till 

behovet att separera RobertsforsBostäders verksamhet från kommunen och 

professionalisera relationerna mellan organisationerna.   

 

Beslutsunderlag 

- Redogörelse - Tillsyn av stiftelsen Robertsforsbostäder – RoBo 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att Robertsforsbostäders styrelse tar emot 

Länsstyrelsens redogörelse och kommer vidta åtgärder enligt länsstyrelsens 

rekommendationer 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande till beslut och finner att 

yrkandet vinner bifall. 
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Rb § 65  Dnr: 9019/442.109 

 

Bolagisering 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse beslutar att gå vidare med att utreda bolagisering 

av driften av Robertsforsbostäders verksamhet. 

 
Ärendesammanfattning 
Verkställande funktionär informerade om offerten från PWC avseende 

genomlysning av förutsättningar för RobertsforsBostäder att bolagisera sin 

driftsorganisation. 

 

Beslutsunderlag 

- Offert robertsfors kommun driftsorganisation 

 

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

vidare med att utreda bolagisering av driften av Robertsforsbostäders 

verksamhet. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande till beslut och finner att 

yrkandet vinner bifall. 
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Rb § 66  Dnr: 9019/443.109 

 

Delårsrapport 2019 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse beslutar att godkänna Delårsrapport 2019. 

 
Ärendesammanfattning 
Ekonom redovisade delårsrapport för RoBo 2019 och Verkställande 

funtkionär informerade om utfallet för investeringsbudget 2019.  

 

Beslutsunderlag 

- RR 1910+Investbudget 2019+2020 
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Rb § 67  Dnr: 9019/444.109 

 

Budget och Investeringsbudget 2020 
 
Styrelsens beslut 
Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att anta Budget för 2020 och 

Investeringsbudget 2020, med ändringen att Investeringsbudget 2020 ska 

uppgå till 6,5 miljoner kronor. 

 

Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att  finansiering av investeringsbudget 

ska ske genom upplåning på 5 miljoner och egen finansiering 1,5 miljoner. 

Ärendet skickas till kommunfullmäktige om utökad borgensram. 

 
Ärendesammanfattning 
Budget har tagits fram och processats och presenteras i bifogat material. 

Antaganden har gjorts vad gäller intäkter och kostnader som redovisas mer i 

detalj under styrelsemötet. Investeringsbudget föreslås att uppgå till ca 6,5 

Mkr och redovisas mer i underlaget. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse budget 2020 

- Offert Robo bredband 

- Budget 2020 stiftelsen styrelsemöte 

- RR 1910+Investbudget 2019+2020 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att förslag till beslut ska vara: 

 

Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att anta Budget för 2020 och 

Investeringsbudget 2020, med ändringen att Investeringsbudget 2020 ska 

uppgå till 6,5 miljoner kronor. 

 

Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att  finansiering av investeringsbudget 

ska ske genom upplåning på 5 miljoner och egen finansiering 1,5 miljoner. 

Ärendet skickas till kommunfullmäktige om utökad borgensram. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande mot Verkställande Funktionär 

och finner att Patrik Nilssons yrkande vinner bifall. 
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Rb § 68  Dnr: 9019/445.109 

 

Försäljning parhus 
 
Styrelsens beslut 
Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att försälja fyra parhus i Robertsfors i 

enlighet med det bud som inkommit. 

 
Ärendesammanfattning 
På uppdrag av styrelsen har värdering och kartläggning av parhusens ekonomi 

gjorts av Verkställande funktionär och redovisas under mötet.  

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse försäljning parhus 

- Värdering av fastigheterna 
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Rb § 69  Dnr: 9019/424.109 

 

Sammanträdesdagar ROBO 2020 

 
Styrelsens beslut 
Robertsfors Bostäder styrelse beslutar att anta förslaget om 

sammanträdesdagar i enlighet med bilaga ”Sammanträdesdagar 2020 - RoBo 

(v.2 2019-11-15)” 

 
Ärendesammanfattning 
Ett utkast för sammanträdesdagar under 2020 för Robertsfors Bostäder styrelse 

har tagits fram för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

- Ett utkast för sammanträdesdagar under 2020 för Robertsfors Bostäder 
styrelse har tagits fram för beslut. 

 

Yrkande 
Patrik Nilsson (S): Yrkar att ha en möjlig utbildningsdag antingen 19, 20, 21 

under februari 2020. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande mot Verkställande Funktionär 

och finner att Patrik Nilssons yrkande vinner bifall. 
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Rb § 70  Dnr: 
 

Nästa sammanträde/-en 
 

Nästa sammanträde är 4 februari, 13.00 i KS-rummet.  
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Rb § 71  Dnr: 9019/446.109 

 

Övriga frågor 
 

Hyror 
Harry Bäckström (C) lyfte frågan kring vem som blockförhyrningen de nya 

SBO-husen. 

Svar: Det är Robertsforsbostäder som blockhyr dessa hus just nu, men det är 

möjligt att undersöka ifall Robertsfors kommun kan hyra husen istället.  

 
Information om investeringsbidrag Mårsgården 
Verkställande funktionär informerade om investeringsbidrag för Mårsgården 

(det nya hyreshuset). Dock har en miss gjorts och RoBo har inte skickat in den 

slutliga redovisningen som behövdes för bidraget, varpå att 

investeringsbidraget från Länsstyrelsen troligen inte kommer godkännas. Ett 

sådant beslut skulle överklagas, men ifall överklagan inte går igenom måste 

RoBo ta samtal med Hyresgästföreningen för att omförhandla hyran. 
 

VD:s fokusområden 2020 
Verkställande funktionär önskar att få några övergripande mandat för vad hon 

ska arbeta med under det kommande år. Förslaget är: 

1. Separera RoBo från Robertsfors kommun, i enlighet med Länsstyrelsens 

tillsyn. 

2. Arbeta som huvudansvarig för bolagiseringsarbetet 

3. Hålla i SBO-byggnationen 

4. Utreda Bävern 2 

5. Driva hyresförhandlingar 

Svar: Robertsfors Bostäders styrelse beslutar att ge VD de föreslagna 

fokusområdena i uppdrag. 

 

 

 


