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Svar på motion om de medmänniskor som är sysselsatta i daglig 
verksamhet och omsorgen/LSS  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen gällande de medmänniskor som är 
sysselsatta i daglig verksamhet och omsorgen/LSS ska avslås. 
 
Reservationer 
Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande med följande 
skrivning: Härmed anför undertecknad reservation mot fullmäktiges beslut att 
avvisa mitt återremissyrkande att lägga in en text som Marks kommun antagit 
2009. Texten från Marks kommun markerar att även våra medmänniskor som 
arbetar i LSS/Daglig verksamhet uppmärksammas när man varit sysselsatt i 25 
år eller går i pension. Att inte ta in en liknande text eller exakt samma i ett 
bindande dokument för Gislaveds kommun är skandalöst då man inte värderar 
våra medmänniskor inom LSS-verksamheten på samma sätt som ordinarie 
anställda eller politiker. Då kan man inte ha en lättvindig inställning som 
majoriteten har som lämnar över frågan till berörd verksamhet utan bindande 
beslut. Trots att liknande rutiner och dokument  finns i andra kommuner och 
som undertecknad redogjorde för när motionen behandlades så lade 
majoriteten dövörat till. Det är mycket beklagligt att denna min motion inte 
gick igenom. Undertecknad tackar dock de ledamöter från andra partier som 
stödde mitt återremissyrkande i voteringen. 
 
 
Ärendebeskrivning  
Motionen berör de individer som är sysselsatta i daglig verksamhet, 
omsorgen/LSS och om dessa omfattas av uppvaktning av minnesgåva efter 25 
år, i likhet med anställda eller förtroendevalda i kommunen.  
 
Motionärens uppfattning och yrkande är att regelverket ska ändras så att även 
denna grupp av medmänniskor ska uppvaktas med samkväm och medföljande 
gåva i likhet med vad formellt anställda och förtroendevalda har efter 25 år.  
 
Gislaveds kommun uppmärksammar de som varit anställda inom kommunen 
enligt riktlinjen för representation och gåvor. I den står att läsa att minnesgåva 
är en gåva av minneskaraktär som lämnas till medarbetare i samband med att 
medarbetaren haft 25-års anställning inom kommunen eller när en 
medarbetare uppnått 20-års anställning och går i pension. Utifrån den 
nuvarande riktlinjen omfattas inte de som sysselsätts inom ramen för daglig 
verksamhet/LSS, därav att de inte erhåller minnesgåva.  
 
Dock finns det inget som hindrar att verksamheter som har deltagare som 
uppnår sysselsättning om 25 år uppmärksammar dessa. Detta kan ske med 
samkväm och medföljande gåva i likhet med vad formellt anställda och 
förtroendevalda har efter 25 år eller på annat sätt som verksamheten finner 
lämpligt.  
 
Kommunstyrelsen har den 1 juni 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen gällande de medmänniskor som är sysselsatta i daglig verksamhet 
och omsorgen/LSS ska avslås. 
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Kf §91 (forts.) 
 
Beslutsunderlag  
Motion om de medmänniskor som är sysselsatta i daglig verksamhet och 
omsorgen/LSS, daterad den 25 augusti 2021 
Riktlinje för representation och gåvor antagen den 7 september 2020 
Kommunstyrelsen den 1 juni 2022, §186 
 
Yrkanden 
Erik Anderson (K): Att ärendet återremitteras för att i kommunens regelverk 
lägga in följande text - "Med anställda likställs de som har daglig verksamhet 
inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och 
socialtjänstlagen". 
 
Stefan Nylén (SD) med instämmande av Peter Bruhn (MP) och Bengt-Ove 
Eriksson (V): Bifall till Erik Andersons (SD) yrkande. 
 
Kjell Thelin (S): Avslag på motionen och på Erik Andersons (K) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) återremissyrkande och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för Erik Andersons (K) återremissyrkande. 
 
Omröstningsresultat (voteringslista 2) 
Omröstningen utfaller med 34 JA-röster och 13 NEJ-röster, en ledamot avstår 
och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  
 
 

 
Beslutet skickas till: 
Erik Anderson (K) 
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