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Dnr 2018/000430 -159 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Inrätta en 
tjänst som konsumentvägledare 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen ska återinföra en befattning som 

konsumentvägledare. Motionären påpekar att vi som konsumenter lätt kan 

bli vilseledda av till exempel telefonförsäljning och olika 

försäljningsmetoder. Behovet av en mer kvalificerad konsumentvägledning 

inom kommunen är därmed påkallat.        

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 12 mars 2018. 

Delegationsbeslut, fattat av kommunfullmäktiges ordförande den 14 mars 

2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juni 2018.     

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen för närvarande inte 

bedömer det som ekonomiskt möjligt att inrätta en särskild befattning 

som konsumentvägledare samt har för avsikt att först utvärdera hur 

upplysningstjänsten Hallå Konsument utnyttjas av konsumenter i 

kommunen.     

_____ 
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Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Inrätta en 
tjänst som konsumentvägledare 

Beskrivning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen ska återinföra en befattning som konsument-

vägledare. Motionären påpekar att vi som konsumenter lätt kan bli vilseledda 

av till exempel telefonförsäljning och olika försäljningsmetoder. Behovet av 

en mer kvalificerad konsumentvägledning inom kommunen är därmed 

påkallat.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 12 mars 2018. 

Delegationsbeslut, fattat av kommunfullmäktiges ordförande den 14 mars 

2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juni 2018.   

Överväganden 

Kommunen har som också framhålls i motionen, sedan 2014 haft ett avtal 

gällande tjänsten Konsument Ljungby, som för vår räkning hanterat 

konsumentrådgivning på distans. Inför 2018 erbjöds kommunen två 

avtalsförslag med kostnadsalternativen 60 000 kronor eller drygt 100 000 

kronor. Förvaltningen valde då att inte fortsätta samarbetet med Konsument 

Ljungby. 

Samtidigt har Konsumentverket haft regeringens uppdrag att bygga upp en 

nationell konsumentupplysning. Tjänsten är tillgänglig via telefon, e-post 

och internet, är kostnadsfri och ska kunna ge svar på grundläggande 

konsumentfrågor. I de olika underlag som sedan 2015 kommunicerats till 

kommunerna, framhåller både Konsumentverket och Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL), att den nationella vägledningen varken kan eller är 

avsedd att ersätta kommunal verksamhet gällande konsumentupplysning. 

Kommunen har även fört en dialog med Kalmar kommun som också kan 

erbjuda servicetjänsten konsumentrådgivning. Årskostnaden skulle då vara 

identisk med Konsument Ljungbys lägsta kostnadsalternativ (ovan). 

Efter överväganden om de olika alternativ som är möjliga har förvaltningen 

nu valt att tills vidare enbart hänvisa till upplysningstjänsten Hallå 

Konsument samt att utvärdera utfallet under början av år 2019.  Att inrätta en 

särskild befattning som konsumentvägledare har med hänsyn till kostnaderna 

för detta i en redan ansträngd ekonomisk situation, inte setts som ett 

realistiskt alternativ. 
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§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut kan komma att påverka några av perspektiven i 

kommunstyrelsens reglemente § 2. I vilken utsträckning som detta skulle 

kunna ske är bland annat avhängigt av hur upplysningstjänsten Hallå 

Konsument kommer att uppfattas. Det är dock förvaltningens bedömning att 

kostnadsfrågan spelar en avgörande roll för det slutliga ställningstagandet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen för närvarande inte 

bedömer det som ekonomiskt möjligt att inrätta en särskild befattning som 

konsumentvägledare samt har för avsikt att först utvärdera hur upplysnings-

tjänsten Hallå Konsument utnyttjas av konsumenter i kommunen.   

Charlotta Rasmusson 

HR/administrativ chef 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 
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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 

2018-03-14 
Dnr 

2018/000430-159 

Ärende 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Inrätta en tjänst som 

konsumentvägledare. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 12 mars 2018.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande 

 
 

 



Till Mörbylånga kommunfullmäktige 

Motion om att inrätta en tjänst som konsumentvägledare 

 
Den 18 januari 2018 kunde vi läsa i Ölandsbladet att kommunen sagt upp avtalet med 

Konsument Ljungby som har skött konsumentvägledningen åt Mörbylånga kommuns 

invånare. Detta har kanske inte varit en optimal lösning eftersom vägledningen bör ske på 

hemmaplan. Nu hänvisar kommunen sina invånare till Konsumentverkets tjänst ”Hallå 

Konsument” där man via mail och telefon kan få hjälp med olika konsumentproblem som 

ångerrätt, varumärkning, begagnade bilar och abonnemangsfällor. 

Tjänsten ”Hallå Konsument” är tänkt som ett komplement till den kommunala rådgivningen. 

Skillnaden är att ”Hallå Konsument” kan ge enklare råd om vad lagarna säger men de hjälper 

inte konsumenten vidare. De tar inte kontakt med företag för att ställa frågor eller för att 

försöka medla. De kan inte hjälpa till att se över avtal, läsa villkor eller stötta under en 

anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden och de följer inte upp ärendet. De arbetar inte 

heller förebyggande med föreläsningar om konsumenträtt och privatekonomi ute i skolor, 

för nyanlända, till pensionärsföreningar osv. 

Enligt Konsument Ljungby har konsumenter i Mörbylånga kommun vänt sig till Konsument 

Ljungby för att de har känt sig lurade av oseriösa hantverkare eller har fått oskäliga villkor 

inom mobil, TV och internetbranschen, äldre personer som har råkat ut för telefonförsäljare 

och fastnat i dyra abonnemang samt en del som har köpt bilar med diverse problem. 

De flesta kommuner har en konsumentvägledare eller samarbetar med angränsande 

kommuner om tjänsten. Så är det för landets minsta kommun, Bjurholm som samarbetar 

med Vännäs kommun.  

För några år sedan när konsumentvägledaren fanns i vår kommun men prutades bort så 

stred vi för dess fortsatta existens och det gör vi än idag. 

Vi konsumenter kan, under olika omständigheter, lätt bli vilseledda vid till exempel 

telefonförsäljning och större kapitalvaruinköp. Vi kan råka ut för vilseledande reklam och 

försäljningsmetoder som inte alltid är så lätta att motstå. 

 

Vänsterpartiet yrkar på att Mörbylånga kommun återinför tjänsten 

(funktionen) som konsumentvägledare. 

 

Ölands Skogsby 2018-03-11 

 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Vänsterpartiet i Mörbylånga kommun 


