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Med anledning av den senaste tidens rapportering avseende styrelsen i Sunne Fastighet AB:s ("SFAB")
beslut av den 17 juni avseende uppdraget att förvalta de av kommunen ägda fastigheterna vill vi nu

kommentera saken. Beslutet fattades eftersom det inte är möjligt för SFAB att utföra uppdraget på
nuvarande ekonomiska nivå. Syftet med beslutet har varit att få till stånd en dialog med ägaren, dvs.
kommunen, avseende den framtida ekonomiska ersättningen för uppdraget.

Bakgrunden till beslutet är att det under en längre tid pågått diskussion mellan SFAB och kommunen
om ersättningen för SFAB:s förvaltningsuppdrag. Parterna har emellertid inte kunnat nå en acceptabel
överenskommelse, l detta avseende har det varit viktigt för SFAB att även om verksamheten inte

behöver vara vinstgivande så är det inte heller möjligt för SFAB att utföra uppdraget med underskott.
SFAB har därför ställt krav på att kommunen ska erbjuda en skälig ersättningsnivå, vilket har avvisats.
Av detta skäl fattades det berörda styrelsebeslutet vid möte den 17 juni 2021. Beslutet var att
återlämna de aktuella fastigheterna. Genom beslutet understryks vikten av att den ersättning som

Sunne kommun erlägger i vart fall måste ge kostnadstäckning för det uppdrag som SFAB utför. Syftet
med beslutet har varit att skapa förutsättningar för en förnyad dialog mellan parterna avseende den
ekonomiska ersättningen.

Beslutet har kommunicerats med kommunen för sedvanlig beredning i Allmänna utskottet och
eventuell efterföljande hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Det börframhållas att beslutet ännu inte på något sätt har verkställts. Det har inte hellerfunnits någon
avsikt hos SFAB att verkställa beslutet omedelbart. Verkställighet förutsätter givetvis en ordnad
hantering under viss tid. Exempelvis finns reglerade hyres- och uppsägningstider i avtalen mellan SFAB
och Sunne kommun. Uppdraget kan därmed inte avslutas utan att dessa frister efterlevs.

SFAB har fortsatt avsikten att få till stånd en konstruktiv dialog för att uppnå en överenskommelse om
det framtida uppdraget och ersättningsnivåer som möjliggör ett sunt bedrivande av verksamheten.
Detta förutsätter en överenskommelse som i vart fall täcker SFAB:s kostnader. SFAB har förhoppningen
att sådan dialog ska kunna inledas inom kort.
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Både styrelse, VD och ledningsgrupp har ett ansvarsfullt helhetstänk vad gäller både bolagets och
kommunens ekonomi i frågan och bolaget utför också det arbete och underhåll som anses nödvändigt
för att bibehålla fastigheternas värde.
Att bolagets ordförande och en ledamot nu avsagt sig sina uppdrag är givetvis beklagligt. Dessvärre är
detta något som resten av styrelsen inte kan påverka. Den kvarvarande styrelsen, verkställande

direktören och ledningsgruppen jobbar fortsatt för bolagets och ägarens bästa utan hänsyn till
ovidkommande omständigheter.
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