Sunne

Fastighets AB

Protokoll fört vid extra styrelsemöte i Sunne Fastighets AB.

Tidpunkt:
Plats:
Närvarande:

2021-06-24 kl. 08:30-

12:00

Hotell Selma Spä

Henrik Lagerlöf (HS)
Anette Sätherberg (S)

Per Vitalis (S)
Bo Eråker (M)
Perra Hermansson
Niclas Jansson
Anders Folkesson
Ej närvarande

§84

Vakant(S)
Vakant(C)
Hans Högberg (HS)
Vakant(S)
Vakant (M)
Vakant (C)

Vice ordförande
Ledamot

Tjänstgörande ersättare
Ledamot

VD

Ekonomichef
Lekmannarevisor

Ordförande
Ledamot

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Sammanträdets öppnande
Vice ordföranden förklarar mötet öppnat.

§85

Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning föredrogs och godkändes med tillkommande ärenden under "Övriga
frågor"
Hantering av dagens protokoll.

Mötets avslutning

§86

Val av protokollförare
Anette Sätherberg valdes att föra protokollet.

§87

Val av protokolljusterare
Bo Eråker valdes att justera protokollet.

Justering sker måndagen den 28 juni 2021 kl. 08:00 på kontoret Sunne Fastighets AB

§ 88 Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs sen till handlingarna

§ 89 Diskussioner angående kommunchefens skrivelse till kommunstyrelsen

Vad är kommunchefens syfte med skrivelsen? Ledningen för Sunne Fastighets AB följer idag
Bolagsordning samt Ägardirektiv som finns framtagna och beslutade av kommunen, Anser

kommunchefen att det finns frågetecken kring detta enligt skrivelsen så bör nya direktiv tas fram
och beslutas för bolaget. Att det finns en sådan stor skillnad i hur man tolkar ägardirektivet från

kommun och bolag gör att driften och arbetet i bolaget blir lidande.

§ 90 Diskussion avseende förvaltningen av Sunne kommuns fastigheter
Vi vill få till en dialog med ägarna och tar fram en skrivelse till kommunen, skrivelsen skickas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 91 Bolagets organisation
Diskuterar bolagets organisation och om man kan förändra den för att spara pengar utifrån den
låsta situationen. Ett oförändrat förvaltningsavtal ekonomiskt innebär stora konsekvenser för

Sunne Fastighets AB då nedskärningar behövs för att ge ett ekonomiskt överskott enligt
ägardirektivet. Sedan finns risker med det då det kan få konsekvenser för fastighetsbeståndet, vi

skall hålla kommunens fastigheter välskötta och väl underhållna.

Beslutsärenden

§ 92 Yttrande till inkommen skrivelse från kommunchefen
Avseende kommunchefens skrivelse till kommunstyrelsen hänvisar vi till fastighetsbolagets svar
daterat 2021-06-24. Beslutet var enhälligt.

§ 93 Beslut om återlämnande av förvaltade fastigheter
Styrelsen beslutar att återkalla beslutet i § 79 från mötet den 17/6 - 2021, om att
återlämna de förvaltade fastigheterna till kommunen då formalia kring mötets utlysande strider
mot styrelsens arbetsordning. Beslutet var enhälligt.

§94

Beslut om organisationsförändring

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 20 augusti. Beslutet var enhälligt.

Övriga frågor

§95
Information från Styrelsen skickat till ledamöterna i kommunfullmäktige.
Styrelsen och Ledningsgruppen bör snarast ha en dialog med ägaren om förtydligande gällande
ägardirektiv och bolagsordning.

§96

Mötets avslutning
Vice ordförande tackar för överläggningarna och förklarar mötet avslutat.

Henrik Lagerlöf
Vice Ordförande

Perra Hermansson

VD

Vid prptokollet:

Justeras:

å.
Bo Eråker

M.

