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Socialnämnden
§ 46

Motionssvar – Minnesgåva inom daglig verksamhet (SN22/33)
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö), Robert Oberascher (Ö) och Elaine Adlertz (Ö) har
inkommit med en motion till kommunfullmäktige där de yrkar på att alla som deltagit inom
daglig verksamhet i Ekerö kommun ska erbjudas en minnesgåva efter 25 år, på liknande
villkor som kommunens anställda. Motionen har remitterats till socialnämnden för
besvarande.

Beslutsunderlag
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Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign
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Motionssvar - Minnesgåva inom daglig verksamhet
Dnr SN22/33

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö), Robert Oberascher (Ö) och Elaine Adlertz (Ö) har
inkommit med en motion till kommunfullmäktige där de yrkar på att alla som deltagit inom
daglig verksamhet i Ekerö kommun ska erbjudas en minnesgåva efter 25 år, på liknande
villkor som kommunens anställda. Motionen har remitterats till socialnämnden för
besvarande.

Beslutsunderlag
Motionssvar socialnämnden, 2022-04-06
Motion – Minnesgåva inom daglig verksamhet, 2021-11-17

Ärendet
Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö), Robert Oberascher och Elaine Adlertz (Ö) yrkar i sin
motion att Ekerö kommunfullmäktige ska besluta att alla som deltagit inom daglig
verksamhet i Ekerö kommun ska erbjudas en minnesgåva efter 25 år, på liknande villkor som
kommunens anställda. Motionärerna beskriver i sin motion hur många arbetsgivare har som
tradition att visa uppskattning för personal som varit anställda länge inom en organisation,
samt att denna tradition även finns i Ekerö kommun. Vidare anger motionärerna att ett sätt
att visa uppskattning för de som deltar i daglig verksamhet vore att även inkludera dem
bland de i kommunen som kan få en minnesgåva efter 25 års arbete. Enligt motionärerna
görs motsvarande i Sundsvall kommun, Uppsala kommun, Malmö stad samt Göteborgs stad.
Precis som motionärerna anger i sin motion uppvaktas de anställda som har arbetat i Ekerö
kommun i 25 år genom att kommunfullmäktige delar ut en minnesgåva samt att jubilarerna
inbjuds till en middag. Minnesgåvan och middagen uppgår tillsammans till ett ungefärligt
värde av 3 % av prisbasbeloppet.
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Daglig verksamhet är en insats som beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Liksom de andra insatserna enligt LSS ska den dagliga verksamheten
anpassas till mottagarens individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor.
Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet kan vara desamma som hos arbetsgivare på den
reguljära arbetsmarknaden, men den dagliga verksamheten kan innehålla både aktiviteter
med habiliterande inriktning och mer produktionsinriktade uppgifter. Skillnaden är bland
annat att daglig verksamhet inte är en anställningsform och att syftet med den dagliga
verksamheten inte är att producera varor eller tjänster.
Arbetsdeltagare på daglig verksamhet bidrar också till kommunens verksamhet på olika sätt
och efter förmåga. I Ekerö kommuns dagliga verksamheter sker bland annat hantering av
kommunens interna post, rastning av hundar, transport av mat till förskolor, trädgårdsarbete, filmskapande och grafisk design. Socialförvaltningen instämmer i motionärernas
bedömning att deltagare inom daglig verksamhet på samma sätt som anställda inom
kommunen förtjänar uppskattning och uppmärksamhet efter 25 års arbete.
Det finns emellertid några saker att ta hänsyn inför införande av minnesgåva inom daglig
verksamhet. För de personer som deltar i daglig verksamhet föreligger inget anställningsförhållande i en arbetsrättslig mening. Detta innebär att dessa personer inte omfattas av de
skatteregler som gäller beträffande gåvor till anställda. Härav behöver inför ett införande av
minnesgåva till personer inom daglig verksamhet säkerställas att tillhandahållandet av
minnesgåvan sker på så sätt att inte den enskilde riskerar att träffas av regler om förmånsbeskattning. Vidare organiseras daglig verksamhet för de personer som Ekerö kommun
ansvarar för i olika former. Exempelvis utförs insatsen i vissa fall i andra kommuner.
Socialförvaltningens bedömning är att en minnesgåva ska gälla för samtliga arbetsdeltagare
oavsett i vilken regi den dagliga verksamheten bedrivs, så länge Ekerö kommun ansvarar för
insatsen. Som anges ovan ska den dagliga verksamheten anpassas till den enskildes
individuella behov. Socialförvaltningen bedömer att det även är viktigt att uppvaktandet av
arbetstagarna på daglig verksamhet sker utifrån den enskildes förutsättningar och behov.
Mot bakgrund av det som angetts ovan föreslår socialförvaltningen att socialnämnden
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. I det fall motionen bifalls kommer
socialförvaltningen att upprätta rutiner för det praktiska hanterandet av minnesgåva inom
daglig verksamhet. Detta för att säkerställa att hänsyn tas till individens behov och
skatterättsliga regler m.m.
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Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Birgitta Ljungström
Verksamhetschef

Nina Nisser
Utvecklingsledare
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