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Dnr 2018/000215 -739 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Stödja äldres 
banktjänster, digitalt i hemmet 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framförs yrkandet att äldreomsorgen via ett biståndsbeslut ska 

kunna tillhandahålla servicen att bistå äldre med att utföra bankärenden från 

det egna hemmet via mobilt bredband.        

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 29 januari 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 juli 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att yrkandet skulle förutsätta 

tillgång till personliga uppgifter om enskilda människors bankkonton, 

något som särskilt inom äldreomsorgen vore olämpligt av integritetsskäl.      

_____ 
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Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Stödja äldres 
banktjänster, digitalt i hemmet 

Beskrivning av ärendet 

I motionen framförs yrkandet att äldreomsorgen via ett biståndsbeslut ska 

kunna tillhandahålla servicen att bistå äldre med att utföra bankärenden från 

det egna hemmet via mobilt bredband.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 29 januari 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 juli 2018.    

Överväganden 

I motionen hänvisas till Linnéuniversitetets forskningsprojekt ”Ung teknik, 

äldres vardag”, som bland annat handlar om det digitala utanförskap som 

riskerar att drabba äldre som saknar erfarenhet och kunskap om dagens 

vanliga, digitala kommunikationssätt. Motionären anser att i en situation där 

banken drar ner på sin närvaro, det istället skulle vara kommunens och då 

främst äldreomsorgens uppgift att bistå äldre med den här sortens stöd. 

Uppgifter om personliga koder och inloggningsuppgifter till bankkonton hör 

i hög grad till en enskild individs personliga angelägenheter. Personal inom 

äldreomsorgen och särskilt i hemtjänsten bör veta så lite som möjligt om sina 

brukares bankärenden. Det är också ett arbetsgivaransvar att värna anställdas 

trygghet så att de inte hamnar i situationer där risk finns för att bli anklagad 

för stöld eller annan form av tillgrepp på grund av att man förfogar över just 

koder och inloggningsuppgifter. 

I motionen framställs också möjligheten att inrätta någon särskild funktion i 

likhet med nuvarande fixartjänst. Enligt förvaltningens bedömning skulle det 

på samma grunder som för hemtjänstpersonal, också vara olämpligt av inte-

gritetsskäl och dessutom heller inte ekonomiskt möjligt. 

Sett ur ett ansvarsperspektiv är det naturligtvis så att ett bankföretag måste få 

göra sina egna bedömningar om var den ekonomiska gränsen för att hålla ett 

kontor öppet går. Däremot är det en rimlig uppfattning att bankens ansvar för 

sina kunder kvarstår och att en nedläggning då ställer ökade krav på annan 

form av personlig service och hjälp, kanske främst då för de lite äldre 

kundernas räkning. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente, § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att yrkandet skulle förutsätta tillgång till 

personliga uppgifter om enskilda människors bankkonton, något som särskilt 

inom äldreomsorgen vore olämpligt av integritetsskäl.    

Charlotta Rasmusson 

HR/administrativ chef 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke 
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Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
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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 
Beslutsdatum 

2018-01-30 
Dnr 

2018/000215-739 

Ärende 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Stödja äldres banktjänster, digitalt 

i hemmet 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 29 januari 2018.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande 

 
 

 



Till Mörbylånga Kommunfullmäktige 

 

Motion om att stödja äldres banktjänster, digitalt i hemmet. 

 

Nu när Ölands Bank stänger 2 kontor, i Mörbylånga och Löttorp, kommer många äldre att 

drabbas. De flesta av bankens kunder sköter sina bankärenden digitalt, men många äldre har 

varken utrustning, kompetens eller förmåga att hänga med i utvecklingen.  

Linnéuniversitetets forskningsprojekt ”Ung teknik, äldres vardag” visar att var femte person 

över 65 år i Sverige helt saknar apparater med internet och därmed missar att dra nytta av 

viktiga samhällsfunktioner. Man hamnar i ett digitalt utanförskap.  

Vi tror att kommunen skulle kunna hjälpa till att överbrygga det motstånd som finns mot den 

digitala utvecklingen och skapa förutsättningar för bättre delaktighet. 

Ölands Bank vill vara nära sina kunder men tvingas av ekonomiska skäl att lägga ner två av 

sina mest glesbygdsnära kontor. 

Ledarsidan i Ölandsbladet skriver den 18 januari 2018 att: 

”Det är billigare att låta bankens personal åka direkt hem till köksbordet hos dem i 

Grankullavik och Enetri som behöver hjälp med sina bankärenden, än att hålla bankkontor 

öppna.” 

En annan lösning kan bli att någon i den kommunala organisationen, t ex en ”fixartjänst”, 

åker hem till de äldre och vid deras köksbord hjälper till med bankärendena digitalt, med 

hjälp av mobilt bredband. 

Vi har ju redan en fixartjänst som kan hjälpa äldre med enstaka sysslor i hemmet, för att 

bland annat förhindra fallskador. Den äldre kan alternativt få biståndsbeslut enligt SoL 

(Socialtjänstlagen) 4 kap 1§ om ledsagarservice till bank. Enligt samma paragraf kan den 

äldre få beslut om hjälp i hemmet med digitala bankärenden. 

 

Vänsterpartiet yrkar  

att äldreomsorgen ges möjlighet att bevilja denna service, med hjälp av digital teknik, så 

att det blir möjligt att utföra bankärenden hemifrån. 

 

Skogsby 2018-01-26 

 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Vänsterpartiet i Mörbylånga  


