Till kommunfullmäktige i Hylte Kommun
Motion – Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet.
Hylte kommun har en tradition av att visa sin uppskattning för personer som har varit
anställda 25 år inom kommunen. Detta är också en vanlig tradition bland arbetsgivare, både
inom privat och offentlig sektor. Bland de många verksamheter som finns inom en kommun
och som är kommunens ansvar, finns också daglig verksamhet. De som deltar i daglig
verksamhet har visserligen inget formellt anställningsförhållande, men verksamheten ska
efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden i den mån det går. Ett sätt att visa uppskattning
för de som deltar i daglig verksamhet vore att inkludera även dem bland de inom
kommunen som kan få en minnesgåva efter 25 års arbete, eller inom annan lämpligt
tidsintervall. Detta görs idag i flera kommuner runt om i Sverige och nyligen bifölls en
motion kring detta i Halmstad kommun.
Ett annat sätt att visa uppskattning är att bjuda på fika vid speciella dagar så som lucia,
kanelbullens dag, fettisdagen och kanske även sommar/semester fika. Den typen av förmån
ges på de flesta av kommunens enheter och borde erbjudas även för dem i daglig
verksamhet.
Deltagare som är personkretsbedömda inom LSS och som har rätt till daglig verksamhet, är
en grupp där den stora majoriteten av deltagare aldrig kommer att nå den reguljära
arbetsmarknaden. Vilket innebär att de aldrig skulle kunna ta ett lönearbete inom
kommunen och genom tjänsteår förvärva en minnesgåva, heller inte inom privata sektorn.
Daglig verksamhets intentioner genom lagstiftningen är att verksamheten ska verka
inkluderande och eftersträva att likna ett lönearbete till exempel som att vara anställd på
kommunen med lön enligt avtal, men där var och en får utföra detta utifrån sina
förutsättningar och möjligheter. Den enskilde deltagaren känner delaktighet och att arbetet
på den dagliga verksamheten uppskattas och känns meningsfullt. Utifrån lagstiftningens
intentioner, att leva som alla andra och att oavsett hinder av olika slag, beredas möjlighet
till arbete och sysselsättning. Principen om likabehandling stärks. Utifrån ett
kommunperspektiv ger detta en god klang och är eftersträvansvärt, då intentionen för
Hylte kommun borde vara att behandla alla lika, oavsett funktionshinder eller andra
faktorer som påverkar möjligheten att leva som andra kommuninvånare.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

alla som deltagit inom Daglig verksamhet i Hylte kommun ska erbjudas en
minnesgåva på samma villkor som kommunens anställda.
Alla som deltar i daglig verksamhet ska bli erbjudna fikaförmåner på samma sätt
som andra inom kommunala verksamheter.
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