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Plats och tid Kommunkontoret 2022-04-06, 13:00 – 15:45 

 

 

 

A 

 
Beslutande Patrik Nilsson (S) ordförande 

Ingrid Sundbom (C) 

Per Boström Johansson (S)  

Ove Lindström (S) 

Bo Lundqvist (C) 

Kenneth Isaksson (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Övriga deltagare 

Ajournering 14.25-14.35 

 

Carin Elofsson, tillförordnad verkställande funktionär 

Harrieth Lindberg, sekreterare  

Ida Vidmark, bostadsförvaltare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utses att justera Ingrid Sundbom 

 

Justeringens tid och plats  
 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 5–16 

 Harrieth Lindberg  

 

 Ordförande   

 Patrik Nilsson  
 

 Justerare   

 Ingrid Sundbom 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. 
 

Organ Robertsfors Bostadsstiftelse 
 

Sammanträdesdatum 2022-04-06 
  

Datum för anslags uppsättande 2022-04-11 Datum för anslags nedtagande 2022-05-02 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

 Harrieth Lindberg 
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Rb § 5   
 

Val av justerare 
 

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

sammanträde. 
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Rb § 6    
 

  Godkännande av föredragningslista 
 

Styrelsens beslut 
  Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan med ändring att  

punkt 4 flyttas sist på dagordningen.  
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Rb § 7     Dnr: 9022/73.109 
 

Robertsfors bostäders organisation 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäder beslutar att anställa egen personal och att presidiet får i 

uppdrag att anställa VD.  

 
Ärendesammanfattning 
Tillsynsmyndighet har påtalat att Stiftelsen Robertsforsbostäder och 

Robertsfors kommuns samverkan innebär problem, och att gränsdragningen 

mellan organisationerna inte är tillräckligt tydlig. Dessutom står det faktum att 

Robertsforsbostäder köper tjänst av kommunen i strid med lagen om offentlig 

upphandling. För att komma till rätta med detta problem finns i dagsläget finns 

olika alternativ: 

• Bildandet av ett driftsbolag som samägs av kommun och stiftelse, kan sälja 

tjänster till båda organisationerna. 

• Robertsforsbostäder anställer VD/bostadsförvaltare och köper övriga 

tjänster externt 

• Robertsforsbostäder anställer egen personal 
 

Yrkande 
Robertsforsbostäder beslutar att anställa egen personal och att presidiet får i 

uppdrag att anställa VD.  
 

Beslutsordning 

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

det vinner bifall. 

 
Beslutsunderlag 

PM organisation 

SKR:s PM verksamhetsövergång 

 

 
 

 

 



 
    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum  Sid
   

   2022-04-06 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

6 

 

 
 
Rb § 8   Dnr: 9022/74.109  

 

Årsredovisning 2021 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse fastställer årsredovisning för 2021. 

 
Ärendesammanfattning 
Robertsfors Bostäder redovisar ett resultat på 770 599 kr för år 2021 med en 

balansomslutning på 69 426 969 kr. 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 

Uppföljning verksamhetsplan 2021 
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Rb § 9   Dnr: 9022/75.109  

 
Budget 2022 
 
Styrelsens beslut 
Robertforsbostäders styrelse beslutar att fastställa budget för 2022 enligt 

förslag. 

 
Ärendesammanfattning 
En första genomgång av den ekonomiska redovisningen har gjorts där 

intäkter/kostnader har delats upp/grupperats i: 

• Intäkter: Hyresintäkter, bortfall av hyresintäkt, vinst avyttring materiell 

tillgång etc. 

• Underhåll: vilket omfattar såväl externt köpta tjänster som material etc. 

• Fastighetsskötsel: Inre-/yttre, gräsklippning, snöröjning, sandning etc. 

• Mediakostnader: Energi/värme, renhållning, sotning 

• OH-kostnader: Försäkringar, utredningar, revisionsarvode, 

styrelsearvode, VD, ADB-tjänster, serviceavgifter till branschorganisation 

etc. 

• Avskrivning/nedskrivning materiella tillgångar 

• Finansiella poster 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Budget 2022 
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Rb § 10   Dnr: 9022/76.109  

 
Investeringsbudget 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse beslutar att fastställa investeringsbudget enligt 

bilaga. 

 
Ärendesammanfattning 
Under 2021 har mindre investeringar genomförts avseende köksrenoveringar 

och badrumsrenoveringar. Av de större investeringar som är genomförda kan 

nämnas energiåtgärd (bytevärmeväxlare) på Storgatan 33–39 i Robertsfors och 

Skolgatan 8 i Ånäset, fasadmålning Storgatan 35, fönsterbyte Skolgatan 26 (ett 

hus gamla Fröjden) och relining på Tundalsgatan (Tranan ett hus). 

 

Inför 2021 beslutades en investeringsbudget med plan fram till 2030. Denna 

byggde till stora delar på tidigare framtagna underlag. Det har under 2021 

visats sig att vissa av dessa investeringar inte kan anses vara prioriterade och 

att en fullgod statusbeskrivning saknas på de flesta fastigheterna i beståndet. 

Något som planeras att få till stånd under detta år. 

 

Inför 2021 diskuterade styrelsen också i termer av att investeringsbudget 

måste vara till viss del flexibel i och med att det är mest kostnadseffektivt att 

genomföra t ex investering i kök, badrum etc i samband med byte av 

hyresgäst.  

 
Beslutsunderlag 
Investeringsbudget 2022 och plan 2023–2024 
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Rb § 11   Dnr: 9022/77.109 

  
SBO sänkt ålderskrav 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen. 

 
Ärendesammanfattning 
SBO-husen i Ånäset har totalt 18 lägenheter. Idag är nio av dessa uthyrda till 

en målgrupp som överensstämmer med avtalet med SBO, d v s 65 år eller 

äldre. Bostadsförvaltare har konstaterat att det varit svårt att fylla de nio 

vakanser som finns idag. Detta innebär ett stort hyresbortfall för ROBO. 

Utifrån detta har kontakt tagits med SBO för att möjliggöra uthyrning till 

målgruppen 55 år och äldre. SBO har beviljat att tidsbegränsat bevilja önskan 

om sänkt åldersgräns för maximalt tre lägenheter. 

 
Beslutsunderlag 
Mejl SBO sänkt åldersgräns 

 



 
    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum  Sid
   

   2022-04-06 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

10 

 

Rb § 12   Dnr: 9022/78.109  

 
Bergmästargatan 11C 
 
Styrelsens beslut 
Robertsfors Bostäders styrelse noterar informationen och beslutar att ärendet 

lyfts för beslut nästa styrelsesammanträde. 

 

Verkställande funktionär tar fram ett beräkningsunderlag som presenteras på 

nästa styrelsemöte. 

 
Ärendesammanfattning 
Huset Bergmästargatan 11C har stått en längre period sedan Sociala sektorn 

sagt upp hyreskontraktet. Misstankar har funnits om att inomhusmiljön i huset 

är dålig. I december 2021 har därför beställts en byggnadsteknisk kontroll av 

fastigheten för att kontrollera om det förekommer mikrobiella skador i 

fastigheten. En generell inventering av fastigheten utfördes för att få en 

indikation på fastighetens status. De åtgärder som föreslås är: 

• Översyn av dränering och bortledning av dagvatten 

• Byte av tak, friläggning av bjälklagsisolering och kompletterande 

besiktning samt tätning av ångspärr 

• Kompletterande provtagning i ytterväggsisolering 

• Rengöring av tilluftskanal 

 
Beslutsunderlag 
Rapport Bergmästargatan 11C 
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Rb § 13   Dnr: 9022/79.109  

 
Inköp av Fortnox 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse uppdrar till verkställande funktionär och 

bostadsförvaltare att gå vidare med övergång till Fortnox. 

 
Ärendesammanfattning 
ROBO måste enligt beslut från tillsynsmyndighet skiljas från Robertsfors 

kommuns organisation och arbete. Robertsfors kommun ska byta 

ekonomisystem, och detta är då anpassat till kommunal verksamhet. ROBO:s 

behov ser något annorlunda ut och här har dialog förts med Robertsfors 

kommuns ekonomikontor varvid ekonomisystemet Fortnox har föreslagits 

möta ROBO:s behov. Fortnox är dessutom fullt kompatibelt och möjligt att 

integrera med det nya fastighetssystemet Mowida. Detta innebär en stor 

effektivitetsvinst i såväl hantering som överblick över ekonomin. 
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Rb § 14   Dnr:   

 
Ny hemsida och fastighetssystem 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen. 

 
Ärendesammanfattning 
Arbetet med att ta fram en ny hemsida har slutförts. Hemsida innehåller 

kontaktuppgifter och även intresseanmälan för lägenhet, vilket är kopplat 

direkt mot fastighetssystemet Mowida. Implementering av fastighetssystemet 

har genomförts, dock återstår vissa delar som kommer att driftsättas 

allteftersom under detta år. Det rör bland annat integration med nytt 

ekonomisystem (Fortnox) samt kommunikation, ärendehantering och 

besiktning. Bedömningen redan i detta skede är att när systemet är fullt ut i 

drift kommer det att innebära stora effektiviseringar samt skapa en mer 

överskådlig helhetsbild. 

 

Bostadsförvaltare visar fastighetssystemet. 

 
Beslutsunderlag 
https://www.robertsforsbostader.se/ 
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Rb § 15   Dnr:   

 
Information 
 
Styrelsens beslut 
Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen. 

 
Ärendesammanfattning 
Verkställande funktionär redovisar vad som har kommit fram från inventering 

av lägenheter som finns tillgängliga i Robertsforsbostäders bestånd och som 

har skickats till Migrationsverket.  

Under vecka 15 har bostadsförvaltare ett inbokat möte med migrationsverket 

för genomgång av lägenheterna.  
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Rb § 16   Dnr:   

 
Övriga frågor 
 

 
 


