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Ks § 95  Dnr: 9020/226.109 
    

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 
2019 - Stiftelsen Robertsforsbostäder  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen uppmanar Kommunfullmäktige att rikta en 
anmärkning mot RoBos Styrelse för att inte ha följt verkställande 
funktionärs arbete tillräckligt bra.  
 
Jäv 
Ove Lindström (S) anmäler jäv, ersätts av Paavo Ruokojärvi (V). 
 
Ingrid Sundbom (C) anmäler jäv, ersätts av Erland Robertsson (C). 

 
Patrik Nilsson (S) anmäler jäv, Lars Tängdén (C) går in som 
ordförande. Ingen ersätter posten som tjänstgörande ledamot. 
 
Justerare för detta ärende blir Gun Ivesund (S) istället för Lars 
Tängdén (C). 
 
Kenneth Isaksson (M) anmäler jäv. Ingen ersätter posten som 
tjänstgörande ledamot. 

 
Ajournering 
Sammanträdet ajournerar sig mellan klockan 10:13-10:18, samt 
mellan 10:38-10:48. 

 
Ärendesammanfattning 
Stiftelsens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för 
räkenskapsåret 2019. 

 
Beslutsunderlag:  

- Revisionsberättelse Stiftelsen Robo 2019 
- Svar från SKR på fråga om uttalande om ansvarsfrihet 
- Protokoll AU 200525 § 96 

  
Yrkande 
Lars Tängden (C): Yrkar att Erland Robertsson (C) går in som 
justerare. 
 
Robert Lindgren (S): Yrkar att Gun Ivesund (S) går in som 
justerare. 
 
Robert Lindgren (S): Yrkar ajournering på 10 minuter. 

 
Robert Lindgren (S): Yrkar ajournering på 10 minuter. 
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Forts. Ks § 95  
 
Robert Lindgren (S): Yrkar att Kommunstyrelsen uppmanar 
Kommunfullmäktige att rikta en anmärkning mot RoBos Styrelse 
för att inte ha följt verkställande funktionärs arbete tillräckligt bra.  
 
Desiree Ölund (C): Yrkar bifall till Robert Lindgrens (S) yrkande. 

 
Beslutsordning 
Ordförande ställer Lars Tängdéns (C) yrkande mot Robert 
Lindgrens (S) yrkande avseende val av justerare och finner att 
Robert Lindgrens (S) yrkande vinner bifall. 
 
Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande om ajournering 
till proposition och finner att det vinner bifall. 
 
Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande om ajournering 
till proposition och finner att det vinner bifall. 
 
Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) yrkande avseende 
anmärkning mot RoBo:s styrelse, mot Arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att Robert Lindgrens (S) yrkande vinner bifall.   

 
 
 
 


