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Till Socialnämnden i Mora kommun.
Ärende: Besparingsbeslut i nämnden 2019-12-18 gällande 
ordinärt boende, hyror
trygghetsboende/seniorboende där 1 milj. kr avser åtgärd 2020 
gällande Stoltgården.
STOLTGÅRDEN – BOSTADSRÄTTSFÖRENING SOLDI, 
HISTORIA OCH AVTAL.
När kommunsammanslagningen genomfördes 1971 
inlemmades Våmhus-, Venjans och Sollerö kommuner i Mora 
kommun. Venjan och Våmhus hade tidigt egna 
trygghetsboenden, som drevs i kommunal regi, Juntgården och
Hansliden med egna tillagningskök och personal.
Dåvarande Sollerö kommun planerade för ett ”ålderdomshem”
och redan 1958 bildades en åldringsfond. Dess ekonomiska 
medel blev en av grundplåtarna för byggandet av ett
äldreboende på Sollerön. Förmodligen var detta en av 
orsakerna till att det inte byggdes ett kommunalt 
trygghetsboende för äldre på Sollerön Stoltgårdens etapp 1 
med 14 lägenheter på Sollerön invigdes i april 1988 med ett
mottagningskök. Etapp 2 invigdes 1990 med ytterligare 11 
lägenheter och med nytt tillagningskök. Stoltgården är ett 
servicehus/trygghetsboende som byggdes i
bostadsrättsform (bostadsrättsföreningen SOLDI) med 23 
lägenheter. Lägenheterna hyrs ut till äldre över 70 år som har 
insatser av hemtjänsten och som efter ansökan till kommunens



boendesamordnare anvisas en lägenhet i turordning.
Kommunen blev tidigt involverad i ersättning för kostnader av 
Stoltgårdens gemensamhetsytor samt för hemtjänstens 
lägenhet. Till en början köpte Mora kommun/Morastrand ett 
antal bostadsrättslägenheter, som senare återköptes av 
Solleröns åldringsfond. Om- och tillbyggnad av köket skedde 
1990 med Socialnämndens/kommunens godkännande
gällande hyreskostnader och enligt hyresavtal. Kommunen 
ansvarade till en början för driften av tillagningsköket men 
efter ett antal år lämnades driften över till SOLDI.
Räntebidrag utgick till lånet och under tidigt 90-tal minskade 
det statliga räntebidraget vilket resulterade i att föreningen 
riskerade att hamna i ekonomiskt obestånd.
Mellan SOLDI och Mora kommun/Socialförvaltningen 
upprättades ett hyresavtal: 1990–2000, 10-årsavtal som 
godkändes i Socialnämnden med tilläggsavtal 1995. Beslut i
Socialnämnden 1995-03-15 §58, Bashyra 686 000 kr/år. Avtal 
undertecknat av socialchef Lars-Gunnar Larsson och teknisk 
chef P-O Hjertén. Ordf. i SOLDI var Sven-Erik Åkesson Mora
kommun. Ersatta ytor: Kök med ekonomiutrymmen, 
gemensamhetslokaler för pensionärer och personal i 
öppenvård. Yta: 545,9 kvm. 2010–2013, 3-årsavtal vilket 
förlängs om inte avtalet sägs upp 9 månader före 30/11.
Yta: 826 kvm. Köket togs bort från hyresavtalet liksom 
kostnader för el, värme, vatten, städ, snöröjning/sandning 
mm.Hyresavtalet har sedan dess förlängts enligt avtal och 
nuvarande hyresavtal gäller perioden 2018-12-01 till 2021-11-
30. Avtalet skall sägas upp 9 månader före hyrestidens utgång 
I annat fall förlängs avtalet med 3 år. Socialföraltnigen skulle 
alltså ha sagt upp nuvarande hyresavtal 2018-03-01 för t.ex. 
omförhandling av ytor, vilket inte har skett.  
Socialförvaltningen började först under våren 2019 förhandla 
om rimligheten av hyreskostnaderna och omfattningen av 
hyresavtalets ytor. I maj 2019 anlitade förvaltningen
Advokatfirman Sylwan & Berg som i brev till SOLDI, daterat 
2019-06-04, hotar med att kommunen kan tvingas vidta 
rättsliga åtgärder om inte samförståndslösning uppnås.
Det är viktigt att påminna Socialnämnden och 
socialförvaltningen om att Mora kommun har
gått i borgen för två lån på tillsammans ca 7 Milj kr i 
bostadsrättsföreningen SOLDI.



Eftersom beslutad åtgärd om besparing på 1 milj. kr gäller 
hyreskostnader för SOLDI, som är en komplicerad historia, 
måste inblandade parter i lugn och ro gå igenom hur 
hyresavtalen har kommit till och varför? Dessutom måste 
SOLDIS styrelse utreda hur beslutet om eventuell minskad 
hyresintäkt påverkar bostadsrättsföreningen SOLDIS ekonomi.
Som framgår av ovanstående är besparingsbeslutets 
konsekvenser komplicerat och kräver ytterligare utredning och
analys. Därför är det av största vikt att belysa alla 
bakgrundsfakta som förmodligen ej är kända, varken av 
socialförvaltningens tjänstemän eller ledamöter i
Socialnämnden. Samtidigt som denna hyresavtalsprocess 
pågår har socialförvaltningen och nämnden gett KS
i uppdrag att tillsammans med Morastrand AB se över 
hyressättningsprinciperna för kommunens trygghetsboenden. 
Översynen omfattar hur stor andel av de gemensamma
ytorna som bedöms skall ingå i hyran för hyresgästerna. I 
väntan på att denna översyn är genomförd vore det logiskt att 
socialförvaltningen inväntar beslut om de nya 
hyressättningsprinciperna innan åtgärder genomförs gällande 
gemensamhetsytornas kostnadsfördelning på Stoltgården.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag:

1/ att i väntan på att parterna kommit fram till en lösning lyfta 
hela frågan om hyresavtalet till kommunledningen / 
kommundirektören och föreslå att de av Socialförvaltningens 
beskrivna överkostnader för hyran tillsvidare läggs på 
kommunledningskontoret/KS.
2/ att beslutet om besparing på 1 milj. kr gällande hyror på 
Stoltgården lyfts bort ut budget 2020.
3/ att Socialnämnden fattar beslut om vilken status Stoltgården
skall ha som äldreboende I framtiden. 2020-01-20
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