Sunne

Fastighets AB

Protokoll fört vid extra styrelsemöte i Sunne Fastighets AB.

Tidpunkt:
Plats:
Närvarande:

2021-06-17kl.16.30-18.00

Sunne Fastighets AB:s lokaler

Henrik Lagerlöf (HS)
Anette Sätherberg (S)
Kerstin Larsson (C)

Bo Eråker (M)

Ej närvarande

Ledamot

Perra Hermansson
Niclas Jansson
Anders Folkesson

VD

Freddy Kjellström (C)
Per Vitalis (S)
Hans Högberg (HS)

Ordförande
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Helena Anshammar (S)
Vakant-(M)

Bengt Hedelin (C)

§74

Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Ekonomichef
Lekmannarevisor

Sammanträdets öppnande
Vice ordföranden förklarar mötet öppnat.

§75

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

Mötets avslutning

§76

Val av protokollförare
Kerstin Larsson valdes att föra protokollet.

§77

Val av protokolljusterare
Bo Eråker valdes att justera protokollet.

Justering sker måndagen den 21 juni 2021 kl. 13:00 i kommunhuset, Där Väst.
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§ 78 Diskussioner avseende förvaltning av Sunne kommuns fastigheter
VD informerade om problemen med att förvalta kommunens fastigheter utan att ha ett avtal som

försäkrar en hyresnivå som ger full kostnadstäckning både för förvaltningsuppdraget samt för
övriga uppdrag i samband med ombyggnationer och utredningar avseende kommunens
fastigheter. VD anser att fastigheternas förvaltning bör återlämnas till ägaren Sunne kommun och

att detta borde ha skett inom rimlig tid i samband med att förvaltningsavtalet sades upp
2020-08-01,

§ 79 Bolagets organisation
VD informerar om ev. förändringar i bolagets organisation.
VD kallar och informerar samtliga berörda fackliga representanter snarast enligt MBL §19.

Beslutsärenden
§ 80 Beslut om återlämnande av förvaltade fastigheter
VD informerade om svårigheterna att teckna ett förvaltningsavtal med Sunne kommun på
affärsmässiga grunder. En utdragen förhandlingsprocess har inte kunnat slutföras med

godtagbara ekonomiska villkor för bolaget. Vid styrelsemötet 15 juni väckte kommunchefen
frågan om att från kommunens sida göra en upphandling av förvaltning av kommunens
fastigheter.
VD informerar om att han önskar att ett återlämnande av förvaltade fastigheter sker och föreslår
att styrelsen fattar beslut om återlämnande.

Vice ordförande Henrik Lagerlöf yrkade på att återlämna förvaltade fastigheter, vilket Anette
Sätherberg och Bo Eråker anslöt sig till.
Kerstin Larsson yrkar avslag till förslaget, bl.a. på grund av brister i formalia för sammanträdet
och i beslutsprocessen.

Vice ordförande ställer proposition på förslaget att återlämna förvaltade fastigheter
mot Kerstin Larssons avslagsyrkande; att inte besluta om återlämnande av desamma.
Styrelsen beslutar:
att återlämna förvaltade fastigheter.
Mot beslutet reserverade sig Kerstin Larsson.

§ 81 Beslut om organisationsförändring
Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 20 augusti. ' "^>
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Övriga frågor

§82

Hantering av dagens protokoll

Protokollet delges Allmänna Utskottets ledamöter.

§ 83 Mötets avslutning
Vice ordförande tackar för överläggningarna och förklarar mötet avslutat,

Vid protokollet:

Justeras:

^
L[.r^D y^Ui,

Bo Eråker
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Reservation mot BesluteLom återlämnande av förvaltade fastigheter.
Jag reserverar mig mot beslut om återlämnande av förvaltade fastigheter.

Mötets sammankallande och bristen på underlag strider mot ABL:
Det är styrelsens ordförande som kallar till sammanträden. Så hade inte skett inför detta möte.

Beslut får inte fattas i ett ärende, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått ett
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Sådant underlag fanns inte.

Ärendehanteringen strider mot styrelsens arbetsordning:

Tid och plats för extra styrelsemöte skall fastställas av ordförande och VD i samråd. För detta möte
hade inte samråd med styrelsens ordförande skett.

Kallelse, förslag till dagordning och skriftligt underlag för beslut skall utsändas av VD senast en vecka
före styrelsemöte. Till detta möte skedde utskick av kallelse/dagordning ca 6 timmar före mötet,
utan underlag till beslutsärendet.
VD skall förbereda styrelsemöte genom att ta fram rapporter och beslutsunderlag som erfordras.
Samråd skall därvid ske med styrelsens ordförande. Samråd hade inte skett med styrelsens
ordförande inför detta möte.

Beslutet strider mot Bolagsordningen:
Enligt Bolagsordningens § 5 skall bolaget ".....bereda kommunfullmäktige i Sunne kommun möjlighet
att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt

fattas", l detta beslut har kommunfullmäktige inte getts möjlighet att ta ställning.

Övrigt:
Jag anser att Avtal om Fastighetsförvaltning skulle ha tecknats på styrelsemötet den 15 juni och har
reserverat mig mot beslutet att inte underskriva avtalet. Protokollet från detta möte har ännu inte
justerats vid styrelsemötet idag den 17 juni. Frågan om tecknande och överenskommelse av "Avtal
om Fastighetsförvaltning" skall avgöras och vinna laga kraft innan beslut om återlämnande av de
förvaltade fastigheterna tas.

Sunne20210617

Kerstin Larsson
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