
Motion om dagligverksamheten Myren 

Bakgrund: LSS dagligverksamhet Myren är belägen i Ånge industriområde, med närhet till flera olika företag. 

Fastigheten som har karaktär av större bostadshus är belägen på en naturtomt. Inom ramen för verksamheten 

finns möjligheter till t.ex vedhantering, tillverkning av huggkubbar, odling samt skapande verksamhet som t.ex 

snickerier, bakning och matlagning, kardning, färgning och tovning av ull. En del av det som produceras går till 

försäljning.  Man har fått förfrågan om att ta hand om tvättning av kläder från köket i Bobergsgymnasiet. 

Samarbete bedrivs med stallet och med Raston (den sistnämnda skänker material till vedhantering).  

Den fastighet man håller till i är försedd med vatten och avlopp. Tvättmaskin och torktumlare finns. En smärre 

förbättringspotential är att beakta då t.ex takpannor, altan och spis skulle behöva ses över, men är att betrakta 

som underordnad i förhållande till de fördelar som Myren erbjuder. Miljön är lugn men ändå stimulerande och 

där finns fria ytor med möjlighet till obehindrad rörelse. Utemiljön ligger i anslutning till en stor ”allmänning” 

som ger god möjlighet till fysisk aktivitet i form av t.ex kubb, bollspel, krattning osv. Butik för egenproducerat 

finns på gården.Placeringen måste ses som odelat gynnsam då korta avstånd till boenden gör att personal med 

lätthet kan ta vägen förbi och hämta/lämna vid behov. Det är dessutom gångavstånd mellan verksamheten 

och trapphusboendet vilket verksamhetens personal har sett god effekt av ifråga om förbättrad hälsa och 

rörlighet hos vissa deltagare. Att Myren är omgiven av industrier måste också ses som ett stort plus då det 

underlättar eventuell samverkan med olika företag. 

Hur många personer dagligverksamheten sysselsätter varierar något men man kan vara upp till 15 brukare. Tre 

av dessa har ”egen” personal som följer dem under dagen, och utöver dessa finns det ytterligare två personal. 

Med anledning av att man lever under ett hot om att verksamheten ska flyttas till annan fastighet upplever 

såväl brukare som personal i nuläget stor otrygghet. 

Motivering: Dagligverksamheten Myren är ett exempel på en ypperligt fungerande verksamhet. De placeringar 

som erbjuds är individuellt anpassade och tillgodoser såväl behov som utvecklande av förmågor. Deltagarna 

trivs och får möjlighet att utvecklas och växa i sin egen takt. Teori och praktik varvas med fysiska aktiviteter 

och skapande verksamhet, och deltagarna får också möjlighet att sälja en del av det som produceras. 

Med ledning av hur såväl NPF-diagnoser som intellektuell funktionsnedsättning tar sig uttryck är trygghet, 

förutsägbarhet och fasta rutiner primära för att kunna utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Vi vill med 

hänvisning till tryggheten hos deltagarna starkt betona det direkt olämpliga i att dessa ska behöva leva med en 

ständig oro kring att verksamheten är lokaliserad till en industritomt som därför inte skulle vara lämplig för 

LSS-verksamhet. Berörda parter borde istället få ett bindande löfte om att man kommer att få vara kvar så 

länge ingen industri absolut behöver få tillgång till marken. I nuläget finns inget hyresavtal, vilket ytterligare 

förstärker oron. 

Osäkerheten kring hur det ska bli i framtiden påverkar såväl brukare som personal negativt. Det vore direkt 

felaktigt och högst olämpligt att slå sönder en så välfungerande verksamhet som den som bedrivs på Myren. 

Den bör istället på alla sätt gynnas och prioriteras. 

Vi yrkar därför på: 

att ett hyresavtal upprättas mellan berörda parter 

att dagligverksamheten Myren ska få ett bindande löfte om att kvarvara i nuvarande fastighet så länge ingen 

industri kan påvisa ett absolut behov av marken 

att dagligverksamheten Myren ska få behövlig renovering av fastigheten utförd 
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