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Medborgarförslag om Sundsbergs Gård
Dnr KS/2019:747
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
stiftelsen Sundsbergs gård ska bli arrendator för gården. Stiftelsen bör
avknoppas från kommunen och den personal som tidigare varit anställd där
bör återanställas och kommunen bör betala 700 000 kr per år till driften av
gården. Kommunen har en pågående process med stiftelsen där båda parter
är överens om en långsiktig hållbar drift av Sundsbergs gård.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-31
Medborgarförslag inkl komplettering
Kommunens ekonomiska insatser i Sundsbergs gård under åren 1976-2019
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Medborgarförslag om Sundsbergs Gård
KS/2019:747
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
stiftelsen Sundsbergs gård ska bli arrendator för gården. Stiftelsen bör
avknoppas från kommunen och den personal som tidigare varit anställd där
bör återanställas och kommunen bör betala 700 000 kr per år till driften av
gården. Kommunen har en pågående process med stiftelsen där båda parter
är överens om en långsiktig hållbar drift av Sundsbergs gård.
Utredning av ärendet
Förslagsställaren har även gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten,
Länsstyrelsen Dalarna, gällande ”otillbörlig sammanblandning av
Sundsbergs gårds stiftelse och Sunne kommun avseende donation,
äganderätt samt fondpengar mm”. Länsstyrelsen har avslutat ärendet utan
vidare åtgärd. Förslagsställaren har därefter kompletterat sitt
medborgarförslag med bland annat en historiebeskrivning och
förslagsställarens uppfattning gällande begångna felaktigheter.
Medborgarförslaget inlämnades i december 2019 när kommunen sökte en
hyresgäst till Sundsbergs gård. Då förekom även uppgifter om att
kommunen övervägda att sälja gården. Hyresgäst blev sedermera
Sundsbergs gårds vänner. De drev verksamheten under 2020 i samarbete
med stiftelsen och nedre fryksdals konstförening. Sundsbergs gårds vänner
är hyresgäst även under 2021.
Sunne kommun är stiftare till stiftelsen och utser ledamöter till styrelsen.
Kommunen har en pågående dialog med stiftelsen. Båda är överens om ett
gemensamt mål - en långsiktigt hållbar drift av Sundsbergs gård. Under
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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 skulle kunna vara att kommunen skänker byggnaden, med
tillhörande mark, till stiftelsen.
Vidare har stiftelsen varit tydliga med att man inte är intresserade av, och
inte har möjlighet, att äga eller ta över driften av hela gården.
Kommunen har under årens lopp satsat stora summor pengar i Sundsbergs
gård. Kommunen har tagit ansvar mot donatorerna och enligt stiftelsens
stadgar. Kommunen ansvarar bland annat för gårdens driftskostnader. Den
årliga hyran uppgår under 2021 preliminärt till 823 tkr. Kommunkansliet
har tidigare upprättat en särskild ekonomisk rapport som redovisar
kommunens ekonomiska insatser i Sundsbergs gård under åren 1976-2019.
Den verksamhet som individstöd tidigare drev på gården har avvecklats.
Ekonomiska konsekvenser

Inga, föranledda av medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-31
Medborgarförslag inkl komplettering
Kommunens ekonomiska insatser i Sundsbergs gård under åren 1976-2019

Per Branzén
Tf Verksamhetschef
Beslutet skickas till: Förslagsställaren

Anders Olsson
Utvecklingsledare
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Rättsenheten
Hanna Anagrius
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Stiftelsen Sundsbergs Gård
c/o Sunne kommun
1. Ekonomienheten
686 80 SUNNE

Meddelande om avslutad tillsyn
Länsstyrelsen avslutar ärendet utan vidare åtgärd.

Motivering
Länsstyrelsen fick den 12 maj 2019 in en anmälan avseende Stiftelsen
Sundsbergs Gård. Anmälan gällde en eventuell utarrendering eller försäljning av
fastighet. Som det får förstås menar anmälaren att en försäljning skulle stå i strid
med stiftelsens ändamål och det avtal som träffats mellan stiftarna. Detta då
Sundsbergs gård, vilket stiftelsen ska förvalta, står på den berörda fastigheten.
Länsstyrelsen har tagit in och granskat handlingar från Sunne kommun, bl.a.
revisionsrapport och juridisk utredning gällande förhållandena mellan Sunne
kommun och stiftelsen. Länsstyrelsen kan konstatera att det under årens lopp
har träffats avtal och gjorts ändringar i stadgar som inte är förenliga med
stiftelseförordnandet. Stiftelsens ändamål är alltjämt detsamma sedan 1976.
Vad gäller den aktuella fastigheten konstaterar Länsstyrelsen att den ägs av
Sunne kommun. Att kommunen säljer den aktuella fastigheten kan visserligen
leda till att stiftelsen inte kan leva upp till sitt ändamål. Det framgår dock av
ärendet att det är kommunen som agerar och som vidtar de åtgärder som är
föremål för anmälan. Länsstyrelsen har ingen tillsyn över kommunens agerande i
denna fråga. Ärendet avslutas därför utan vidare åtgärd.

Hanna Anagrius, jurist

Så här hanterar vi dina personuppgifter
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Kopia till
Evert Carlsson, mallbacken@telia.com
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Epilog.
Visserligen synonymt med Utan tvivel.
Så har vi då även från länsstyrelsen i Dalarna fått bekräftat att Sunne kommun betett sig
bedrägligt mot Sundsbergs gårds stiftelse samt donatorerna
P.g.a. paret Sjöquists naiva tro på politiker gjordes flera fundamentala fel redan från början
1976. Ett är att Sunne kommunfullmäktige fick mandat att utse ledamöter i stiftelsen. Där
hade man naturligtvis inte en tanke på att välja in några ”civila” kulturarbetare trots att detta
stod dem fritt att göra. Styrelsen har ensidigt bestått av politiker och alla vet väl vilka som
styrt under snart 50 år.(SAPI)
Detta gjorde att stiftelsens självbestämmande blev försvagat och kringskuret.
Det blev till slut en total hopblandning av stiftelse kommun.
När det gäller donationen ”köpet” av Kolsnäsområdet gick det till på följande vis. Arealen var
på 238111 kvm. Man säger sig ha” köpt ”denna för 2,25 skr/kvm = 535 499 kr. Man fick ett
lån av Allmänna pensionsfonden på 1382 000 kronor. Av dessa skulle 2,75 x 238111 =
654805: - gå till stiftelsens fond men det är oklart om mer än 200000 gick till denna.
535499: - skulle naturligtvis ha gått till donatorerna, men inget kvitto finns på detta. Ingen
utbetalning gjordes utan dessa pengar bakades in i bygget av bostadshuset. Ingen sedvanlig
lantmäteriförrättning gjordes heller, utan man lade ”flinkt” denna areal till ett förutvarande
köp som gjordes 1954. Detta var också ett skattetekniskt förfarande.
Om man på ett redligt sätt sett till att stiftelsen hade fått rätt del av alla övriga donationer och
utsett en duktig förvaltare av fonden hade Sundbergs gårds stiftelse i dagens läge varit
självgående och ”förmögen”
Det är kraftig kritik som riktas från revisorerna och nu från Länsstyrelsen.
Denna säger om man översätter kansli – svenskans visserligen, till utan tvivel borde
kommunens åstundan att hyra ut och försälja delar av Sundsbergs gård vara ett lagbrott.
Tyvärr verkar det som de styrande i Sunne kommun innehar någon slags diplomatisk
immunitet, för mig veterligen har de aldrig erkänt något felsteg, aldrig fått någon reprimand,
aldrig ändrat ett felaktigt beslut till medborgarnas fördel.
Visa nu att Sunne kommun för en gångs skull kan erkänna att man åtminstone gjort ett
moraliskt fel ”över huvudet” på tusentals medborgare och mot donatorerna.
Börja med att återanställa personalen så att Sundbergs gårds stiftelse med Sundberg gårds
vänner kan klara av driften under respitåret. I övrigt hänvisar jag till mitt medborgarförslag.
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Förslag:
Låt Sundsbergs gårds stiftelse bli arrendator.
Avknoppa Stiftelsen helt från Sunne kommun och politiken.
Då det är bevisat gång efter annan att kommunen misskött sitt åläggande
gentemot donatorerna skulle det vara helt möjligt att avskeda Kommunen.

Sundsbergs gård har haft turen att få ordföranden i stiftelsen som alla varit
hängivna donatorernas önskan och vilja.

Låt dessa, som har god insikt i allt som gäller denna gård, bilda en ny styrelse
med kassör, sekr. o.s.v. Denna nya styrelse bör bestå av kulturmtresserade

medborgare. Då har man också möjlighet få in unga. Återanställ den förra
personalen.

Ekonomin:"

Starta eget bidrag"
Kommunen betalar tillbaka det som rätteligen skulle ha tillfallit Stiftelsen
under åren som gått. ( vad utredningen kommer att utvisa)

Arrendet för stiftelsen bör bli l krona.
Dessutom oavsett vad utredningen ger vid handen betalar kommunen 700000

i årlig summa till driften. Med hjälp av "Sundsbergs gårds vänner" och
övriga som värnar om gården skulle detta förslag vara realistiskt att
genomföra och denna rörelse skulle "gå runt".

Förklaringar: Då j äg 11.1 2018 läste Olle Edgrens utredning om Sundsbergs
gård. Allmänna utskottet. Stod det citat: "Genom stiftelselagen har
stiftelsestyrelser och förvaltare fått rättesnören att hålla sig till, med
Länsstyrelsen som kraftfull tillsynsmyndighet."
Jag tog då kontakt med Lena Skött, handläggare på rättsenheten. Hon berättade
då att hon inte kände till Sundsbergs gårds stiftelse. Då frågade jag om en vanlig
medborgare kan anmäla Stiftelsen till en utredning. Svaret blev ja.
Jag anhöll då hos rättsenheten Länsstyrelsen Dalarna om en utredning gällande
otillbörlig sammanblandning av Sundsberg gårds stiftelse och Sunne kommun
avseende donation, ägarrätt samt fondpengar mm.
Jag har sedan haft ständig kontakt med dem. Nu är utredningen under arbete.

