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Omsorgsnämnden 
 

Uppvaktning av arbetsdeltagare efter 25 år på daglig verksamhet 

Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med brukarrådet för daglig verksamhet planera 
för en uppvaktning av arbetsdeltagarna efter 25 år på daglig verksamhet 
 
Sammanfattning 
För anställda som har arbetat i kommunen i 25 år så uppmärksammas detta genom att medar-
betaren får en gåva och en gemensam middag på slottet. Förvaltningen föreslår att även ar-
betsdeltagare på daglig verksamhet ska få ett tack och uppvaktas efter 25 års deltagande på 
daglig verksamhet.  
 
Ärendet 
För anställda som har arbetat i kommunen i 25 år så uppmärksammas detta genom att kom-
munen delar ut ett förtjänsttecken och de inbjuds till en middag på slottet. Detta är en upp-
skattad tradition där kommunen tackar sina trotjänare. Arbetsdeltagare på daglig verksamhet 
bidrar också till kommunens verksamhet på olika sätt och efter förmåga. Kommunens brukar-
råd har vid ett flertal tillfällen tagit upp att de anser att insatserna på daglig verksamhet borde 
uppmärksammas på liknande sätt som för anställda. Med hjälp av daglig verksamhet drivs 
caféer, butiker, fastighetsskötsel och hunddagis. Arbetsdeltagare på daglig verksamhet klipper 
gräs, sågar ved, vårdar naturområden, spelar teater, sköter internposten, sorterar sopor, har 
individuella placeringar på företag där de utför arbete m.m. En hel del arbetsdeltagare har inte 
en producerande roll på sin dagliga verksamhet men de förtjänar ändå uppskattning.  
 
Förvaltningen anser att arbetsdeltagarna borde få ett tack och uppskattning från kommunen 
efter 25 års deltagande. Det är inte möjligt att helt säkert ta fram uppgifter på antalet personer 
som har haft daglig verksamhet i 25 år i kommunens verksamhetssystem för beslut och 
dokumentation enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshind-
rade, Siebel. Det finns däremot 216 personer som är födda mellan 1950–1971 som har giltiga 
beslut om daglig verksamhet i maj 2018. De flesta av dessa personer, som alltså antingen fyll-
ler 47 år 2018 eller är äldre, har haft daglig verksamhet väldigt länge. Eftersom något firande 
inte har gjorts tidigare så kommer det att vara ett stort antal deltagare på den första tillställ-
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ningen. Tanken är att uppvaktningen ska gälla för samtliga arbetsdeltagare oavsett i vilken 
regi den dagliga verksamheten bedrivs.  
 
Formerna för hur tillställningen ska hållas och på vilket sätt varje person ska firas bör ske i 
samråd med det kommunala brukarrådet. De ska vara högtidligt och förvaltningen får i upp-
drag att se över den ekonomiska ramen för uppvaktningen. Tanken är att utarbeta rutiner och 
former för ett återkommande evenemang exempelvis vart fjärde år.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på budget för uppvakt-
ningen efter 25 år på daglig verksamhet. 
 
Konsekvenser för jämställdhet, tillgänglighet och barnperspektivet 
Av dem som har beslut om daglig verksamhet och som är födda mellan 1950 och 1971 är 
cirka 58 procent män och 42 procent kvinnor. Uppvaktningen kommer att göras i tillgängliga 
lokaler och samtliga kommer att få information utifrån sina förutsättningar. Inga barn berörs 
av beslutet.  
 
För omsorgsförvaltningen 
 
 
 
Tomas Odin 
direktör 
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