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Dnr 2018/000553 -150 

Motion av Pia Schröder (-) - Lots i livet 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen bör inrätta en särskild tjänst med uppgiften 

att hjälpa och ge individuellt stöd till behövande invånare när känsliga och 

svåra problem uppstår i livet. Motionären framhåller att andelen ensam-

hushåll ökar och att forskning visar att just ensamhet kan vara ett svårt 

problem för många.     

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 6 april 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande den 16 april 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 juni 2018.   

Förslag till beslut under mötet  
Gunilla Karlsson (C) yrkar på att man formulerar om förslag till beslut från 

”motionen avslås” till ”motionen besvaras”.  

 

Beslutsgång  
Ordförande hör med utskottet om man kan bifalla Gunilla Karlssons yrkande 

och finner att utskottet beslutar enligt detsamma.  

 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut  
Motionen besvaras med hänvisning till att kommunen redan tillhandahåller 

flera av de stödinsatser som den efterfrågade funktionen skulle svara för. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Motion av Pia Schröder (-) - Lots i livet 

Beskrivning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen bör inrätta en särskild tjänst med uppgiften 

att hjälpa och ge individuellt stöd till behövande invånare när känsliga och 

svåra problem uppstår i livet. Motionären framhåller att andelen ensam-

hushåll ökar och att forskning visar att just ensamhet kan vara ett svårt 

problem för många.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 6 april 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande den 16 april 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 juni 2018.    

Överväganden 

I motionen beskrivs att den tänkta funktionen ”Lots i livet”, ska kunna finnas 

för människor som hamnar i olika typer av kriser men att den också ska 

kunna ge mer praktisk hjälp då samhällets allt snabbare digitalisering gör 

livet komplicerat för många. 

På de delar av kommunens webbplats som handlar om vårt utbud av tjänster 

inom stöd och omsorgsområdet, beskrivs en rad olika situationer där det är 

möjligt att få hjälp och stöd. Utbudet är brett och sträcker sig från 

möjligheten att få juridisk hjälp av Notarius publicus, rådgivning gällande 

ekonomi och skuldsituationer till hänvisningar om en lång rad instanser som 

ger akut hjälp. Under rubriken ”Psykisk ohälsa”, beskrivs bland annat att den 

som drabbas av en känslomässig kris först och främst ska kontakta sin vård-

central men också ett antal olika kommunala stödformer.  

Det finns också en specialutbildad resurs i form av en ”Case Manager”, som 

är utbildad för att hjälpa människor som lider av någon form av psykisk 

ohälsa att få ihop livets alla delar. Vi har tillgång till familjerådgivning och 

familjecentral. För äldre finns förutom själva kärnverksamheten också 

träffpunkter, mötesplatser och möjlighet att få praktisk hjälp via en fixar-

tjänst. 

Totalt sett är verksamhetsområdet stöd och omsorg ett av de största av de 

många olika kommunala verksamheterna. Den hjälp och stöd som en 

kommun kan och ska ge vilar oftast på lagstiftningens grund men kan förstås 

också vara av rent förebyggande karaktär. En konsekvens är att en mycket 

stor del av de totala resurserna läggs här men trots det stora utbudet av 

tjänster behövs också ofta helt frivilliga insatser. 
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§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att kommunen redan tillhandahåller 

flera av de stödinsatser som den efterfrågade funktionen skulle svara för.     

Charlotta Rasmusson 

HR/administrativ chef 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Pia Schröder 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Pia Schröder (-) - Lots i livet. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 6 april 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 
Skickat: den 6 april 2018 10:18 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Motion 
 

 
Motion "Lots i Livet" 
 
Lots i Livet" 
Mörbylånga Kommun bör inrätta en tjänst för att kommunens innevånare ska kunna få hjälp när 
känsliga och svåra problem kan uppstå. 
Idag lever vi i ett högteknologiskt samhälle där det är svårt för många att hänga med och klara 
upp olika problem; IT världen har gjort livet komplicerat för många. Samhället i stort lägger ut 
fler och fler av sina tjänster på automatiska datorer och för den okunnige kan detta vålla stora 
problem. 
Vi lever dessutom fler och fler i ensamhushåll och olika utredningar visar att ensamhet är ett 
stort problem i dagens Sverige. Ett av problemen för ensamma människor är just att få hjälp och 
stöd vid olika kriser. Ett alternativ som funnit länge är kyrkan, men denna instans saknar 
adekvat kunskap om hur exempelvis papper från försäkringskassan ska fyllas i.  
 
"Lots i Livet" skulle träda in där befintliga instansers kunnande inte räcker till och där man som 
privatperson av olika anledningar inte vill ty sig till kyrkan. 
Den hjälp som kan behövas är som exempel, vid kontakter med försäkringskassa, 
försäkringsbolag och olika myndigheter och även vid så tragiska händelser som dödsfall. 
Vem ska man vända sig till, vad ska man göra, vilka blanketter ska fyllas i osv. Listan kan göras 
lång. 
"Lots i Livet" ska även finnas för personer i olika former av kris: Om en person avlider kan den 
efterlevande personen befinna sig i såväl emotionell kris som ekonomisk samtidigt som denne 
helt saknar ork att överblicka alla papper och intyg som ska behandlas. 
"Lots i Livet" ska finnas för kommuninnevånarnas trygghet  
 
Pia Schröder 
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