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§ 102

Motion om att som gåva överlåta Sundsbergs gård till
Stiftelsen Sundsbergs gård med mera
Dnr KS/2019:441
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen besvaras med att kommunen för en dialog med stiftelsen
Sundsbergs gård med syftet att utan ersättning överlåta bostadshuset på
Sundsbergs gård till stiftelsen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Hela Sunne att Sunne kommun som gåva, utan
ersättning, överlåter Sundsbergs gård med inventarier till Stiftelsen
Sundsbergs gård. I motionen föreslås också att Sunne kommun i samband
med gåvan skänker ytterligare 500 000 kr som en engångssumma samt åtar
sig att årligen ge stiftelsen ett driftbidrag om 300 000 kr. I motionen anges
också att samtliga planer på att sälja Sundsbergs gård stoppas innan
motionen behandlats av kommunfullmäktige.
Protokollsanteckning
Björn Gillberg (HS) lämnar en protokollsanteckning innan justering enligt
följande: Hela Sunnes motion utgick från, att Stiftelsen Sundsbergs Gård
som gåva skulle erhålla hela gården. Under sådana omständigheter
behövdes för drift och underhåll ett engångsbidrag samt ett årligt bidrag.
Eftersom stiftelsen numera nöjer sig med att enbart få mangårdsbyggnaden
som gåva är det en rimlig kompromiss, att inga ekonomiska bidrag utgår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-01
Motion inlämnad 2019-06-13
_____
Beslutet skickas till: Hela Sunne
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Motion om att som gåva överlåta Sundsbergs gård till
Stiftelsen Sundsbergs gård
KS/2019:441
Förslag till beslut
Motionen besvaras med att kommunen inleder en process med stiftelsen
Sundsbergs gård med syftet att utan ersättning överlåta bostadshuset på
Sundsbergs gård till stiftelsen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Hela Sunne att Sunne kommun som gåva, utan
ersättning, överlåter Sundsbergs gård med inventarier till Stiftelsen
Sundsbergs gård. I motionen föreslås också att Sunne kommun i samband
med gåvan skänker ytterligare 500 000 kr som en engångssumma samt åtar
sig att årligen ge stiftelsen ett driftbidrag om 300 000 kr. I motionen anges
också att samtliga planer på att sälja Sundsbergs gård stoppas innan
motionen behandlats av kommunfullmäktige.
Utredning av ärendet
Innan det går att ta ställning till innehållet i motionen måste
förutsättningarna för Stiftelsen Sundsbergs gård att äga fastigheter
klargöras. Det kan konstateras att det av stadgarna framgår att ändamålet
med Stiftelsen Sundsbergs gård är att förvalta och bevara Sundsbergs gård.
Det framgår också att stiftelsen ska äga alla i fastigheten befintliga
inventarier. Det finns inget i stadgarna som uttalat hindrar stiftelsen från att
äga fastigheter. Begreppet förvalta kan innebära äga då ägande är en typ av
förvaltande.
Motionen inlämnades under 2019. Då var det aktuellt att avveckla den
verksamhet individstöd drev på gården. Det förekom då även uppgifter om
att kommunen övervägde att sälja gården. Sundsbergs gårds vänner blev
senare hyresgäster på gården. De har under 2020-2021 drivit verksamhet i
samarbete med stiftelsen och nedre fryksdals konstförening.
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Kommunen har en pågående dialog med stiftelsen. Båda är överens om ett
gemensamt mål - en långsiktigt hållbar drift av Sundsbergs gård. Under
dialogen har stiftelsen har varit tydliga med att de är beroende av intäkter
för sin överlevnad. De vill kunna tillgodogöra sig intäkter från uthyrning
av det så kallade bostadshuset.
Bostadshuset ägs av Sunne kommun. Enligt Skatteverket skedde en
ägarövergång från stiftelsen till kommunen 1997. Stiftelsen anser dock att
de från början är den rättmätiga ägaren till byggnaden. En lösning på
frågan är att kommunen skänker byggnaden och att byggnaden styckas av
med mark närmast i anslutning runt huset.
Genom en överlåtelse utan ersättning löses den här frågan på ett bra sätt för
både stiftelse, kommun och för den framtida driften av Sundsbergs gård.
Under dialogen har stiftelsen också varit tydliga med att man inte är
intresserade av, och inte har möjlighet, att äga eller ta över driften av hela
gården.
Ekonomiska konsekvenser

Kommunen ansvarar för hyreskostnaden för Sundsbergs gård. För 2021
uppgår den preliminärt till 823 tkr. Om bostadshuset, med tillhörande
mark, överlåts så minskar den hyra kommunen betalar till fastighetsbolaget
idag.
Genom att överlåta bostadshuset kan stiftelsen ges ekonomiska
förutsättningar att klara sitt åtagande. Själva grunden för en stiftelse är ju
att den, genom sin förmögenhet, ska kunna drifta sig själv.
Om bostadshuset överlåts utan ersättning till stiftelsen, avstår kommunen
en möjlig försäljningsintäkt. Enligt SKRs jurist finns dock inte juridiska
hinder mot att skänka byggnaden till stiftelsen.
Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☐Ja ☒Nej
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-01
Motion inlämnad 2019-06-13

Per Branzén
Tf Verksamhetschef
Beslutet skickas till: Hela Sunne

Anders Olsson
Utvecklingsledare

'SÖMNEKOMMUN
'KOMMUNSTYRELSEN

Motion angående Sundsbergs Gård

1% 2019-06-13
\»..^^.Ui—

Personalen vid Sundsbergs Gård är av kommunen uppsagd per den l augusti 2019. Följden
blir att Sundsbergs Gård inte längre blir tillgänglig för kommunens medborgare. Detta står
helt i strid med Stiftelsen Sundsbergs gårds stadgar att ändamålet är att "för all framtid
förvalta och bevara Sundsbergs Gård, samt tillse att fastigheten på tider som stiftelsen
fastställer, ärtillgängligförden besökande allmänheten".
Stiftelsen Sundsbergs Gård, hädanefter betecknad Stifteksen, startades 1976 som en del i en
överenskommelse mellan makarna Birgitta och Tore Sjöqvist å ena sidan och Sunne kommun
å andra sidan. Som en del i överenskommelsen förvärvade kommunen Sundsbergs gård samt
flera andra fastigheter från paret Sjöqvist till marknadsmässigt alltför låga priser.
Kommunen åtog sig i gengäld att låta Stiftelsen för all framtid disponera gården enligt
stiftelsens stadgar. På stiftelsen ankom därvid att svara för skötsel och tillsyn av gården. För
detta ändamål åtog sig kommunen att avsätta medel till en fond ur vilken årliga anslag skulle
utgå till stiftelsen.
Sedan 1976 har paret Sjöqvist i omgångar som gåva till Sunne kommun bl.a. överfört
betydande skogsområden och Villa Helios, allt för att därigenom skapa förutsättningar för
kommunen att finansiera stiftelsens verksamhet. Det är tveksamt i vilken utsträckning
kommunen levt upp till dessa förutsättningar.
Med facit i handen kan konstateras, att många av gåvobreven och andra överenskommelser
lämnar betydande utrymme för juridiska tolkningar. Men det är odiskutabelt, att paret
Sjöqvists syfte hela tiden har varit att säkra Sundsbergs Gårds framtid som ett kulturminne
öppet för allmänheten.
Likväl stängs nu verksamheten ner. Beslutar sedan kommunens majoritet att sälja gården lär
det hela sluta i en långdragen rättslig process, som går ända upp till Högsta Domstolen för en
juridisk tolkning av begreppet "för all framtid". Processkostnaderna kommer att ta
mångmiljonbelopp i anspråk.
Det är hög tid att kommunen en gång för alla återgäldar paret Sjöqvists generositet till
Sunnes medborgare genom att skapa förutsättningar för Sundsbergs Gård framtid, i enlighet
med den ursprungliga överenskommelsen mellan paret Sjöqvist och Sunne kommun.
Hela Sunne hemställer därför att:
Sunne kommun utan ersättning till Stiftelsen som gåva överlåter Sundsbergs Gård med alla
inventarier. Vidare hemställs, att Sunne kommun som ett engångsbelopp till stiftelsen
tillskjuter en penninggåva om 500 000 kr samt framdeles årligen ger stiftelsen ett indexreglerat driftbidrag om 300 000 kr.
Därutöver hemställs att alla planer på avveckling och försäljning av Sundsbergs Gård stoppas
i avvaktan på att rubricerad motion besvarats och behandlats av kommunfullmäktige.
Sunneden 12 juni 2019
Björn O. Gillberg
För Hela Sunnes fullmäktigegrupp

