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Undertecknad reserverar sig över föreslagen  Nämndplan 2021
som saknar väl utrett och förankrat underlag för beslut i 
nämnden.

1. Trygghetsboenden.
Tidigare förslag som delgetts nämnden som information
har varit att Gemensamhetsytor på Hanslinden, 
Noretgården, Spanskbacken och Stoltgården skulle 
utredas med syftet att överföra nämndens 
hyreskostnader för delar av gemensamhetsutrymmen 
eller hela arean till de boende i respektive 
trygghetsboende. I föreliggande skrivning i nämndplan 
föreslås att hyresavtalets blockhyra sägs upp med 
Morastrand AB och att bolaget skall hantera 
hyressättningsprincipen. Enligt vår uppfattning 
förhandlar man först med bolaget om förslagets 
genomförandestatus innan förslagets möjlighet att 
genomföras beslutas.
Vilken hyreshöjning innebär förslaget för de boende – ej
utrett! Är det rimligt att dessa äldreboenden, som byggts
med stora gemensamhetsutrymmen och korridorer utan 
konsekvensutredning, skall belasta hyresgästerna?  Om 
det dessutom visar sig att hyreshöjningen är orimligt 
hög kommer Morastrand AB tvingas låta dess 
hyresgästkollektiv medfinansiera hyreskostnaderna. Är 
det rimligt att Mora kommun som beställt och låtit det 



kommunala bostadsbolaget bygga dessa äldreboenden 
nu ska krypa ur sitt ekonomiska ansvar och istället för 
att medfinansiera vissa gemensamhetsutrymmen lägga 
det ekonomiska ansvaret på Morastrand AB och i värsta 
fall på alla Morastrands hyresgäster!  Kökens 
verksamhet och status är inte heller utredd eller 
förankrad i nämnden.

Vänsterpartiet Mora reserverar sig mot ovanstående 
förslag.

2. Budget.
I Nämndplan föreslås fastställs budget för år 2021, 2022
och 2023 till 2020 års budget, 521,14 mkr. Förslaget tar 
alltså inte hänsyn till den inflation eller indexuppräkning
som de privata entreprenörerna erhåller enligt avtal. Om
man utgår från att index blir 2% varje år blir 
kostnadsökningen för nämndens åtaganden följande: år 
2021 +10,4 mkr, 2022 + 10,6 mkr och 2023 + 10,8 mkr. 
Om inte nämnden äskar budget för respektive år med 
tillägg för indexuppräkning innebär förslaget att 
nämnden utöver föreslagna besparingsförslag 
(effektiviseringsåtgärder) tvingas nämnden nedrusta 
verksamheterna med ytterligare 30,8 mkr fram till år 
2023. 

Vänsterpartiet Mora reserverar sig mot detta 
budgetäskanden och kräver      kostnadstäckning enligt 
indexuppräkning.
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