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Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig verksamhet
STK-2019-826
Sammanfattning

Anders Andersson (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 10 april 2019 att alla
som deltagit inom daglig verksamhet i Malmö stad ska erbjudas en minnesgåva efter 25 år, på
liknande villkor som kommunens anställda.
Motionen har remitterats till funktionsstödsnämnden som inkommit med ett yttrande där det
framgår att nämnden anser att motionen ska avslås. I enlighet med funktonsstödsnämndens
yttrande föreslår stadskontoret att motionen ska avslås.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Anderssons (V) motion om minnesgåva inom Daglig
verksamhet.
Beslutsunderlag






Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig verksamhet
Remissvar från funktionsstödsnämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom
Daglig verksamhet
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 § 134 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP) och (M+C)

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-18
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Kommunfullmäktige 2019-12-19
Beslutet skickas till

Motionären
Funktionsstödsnämnden
Ärendet
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2019-11-12

Anders Andersson (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att alla som
deltagit inom daglig verksamhet i Malmö stad ska erbjudas en minnesgåva efter 25 år, på
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liknande villkor som kommunens anställda.
Motionen har remitterats till funktionsstödsnämnden som inkommit med ett yttrande.
Funktionsstödsnämndens yttrande
Nämnden lyfter i sitt yttrande att verksamheten kontinuerligt arbetar för att brukarna inom
daglig verksamhet ska komma ut på arbetsmarknaden. Den dagliga verksamheten riskerar annars
att få en s.k. inlåsningseffekt istället för att bidra till målet om full delaktighet och jämlika villkor.
I yttrandet lyfter nämnden vidare att det idag inte finns möjlighet att få fram aktuell information
om hur länge brukaren haft insatsen daglig verksamhet i befintliga system, p.g.a. ett systembyte.
Det anges vidare att brukares dagar inte räknas på samma sätt som medarbetares och att flera
brukare går in och ur insatsen, vilket gör antalet dagar svårräknat.
Funktionsstödsnämnden redogör för skatterättsliga aspekter vad gäller minnesgåvor och anger
att de ekonomiska konsekvenserna behöver beaktas vid ett eventuellt införande av minnesgåvor
för personer i daglig verksamhet.
Nämnden anger att det kan finnas andra alternativ än en minnesgåva för att uppmärksamma och
likställa brukare inom LSS och SoL med övriga anställda. T.ex. genom uppvaktning i samband
med pensionsavgång. Det kan noteras att nämnden vid sitt sammanträde beslutade att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att uppmärksamma brukare inom daglig
verksamhet och arbetsinriktad verksamhet riktad till personer med psykisk funktionsnedsättning
(handkraft) i samband med pensionsavgång.
Funktionsstödsnämnden instämmer i att daglig verksamhet ska efterlikna den ordinarie
verksamheten och finner det viktigt att brukarnas insatser uppmärksammas men anser, med
hänvisning till sitt yttrande att motionen ska avslås.
Vid funktionsstödsnämndens sammanträde lämnade V en skriftlig reservation, MP ett särskilt
yttrande samt M och C gemensamt ett särskilt yttrande.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret instämmer i funktionsstödsnämndens förslag och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås med vad som redovisas i
ärendet.
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