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§ 319 Svar på initiativärende (SD) - Firande av
veteranernas dag
Dnr KS 2021/615

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med frågan om ett införande
av veteranernas dag i Trelleborgs kommun
att ge kommundirektören i uppdrag att uppföra monument på lämplig plats i
kommunen
att kommundirektören återkommer med ett besked under första kvartalet 2022
att anse initiativärendet besvarat.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna (SD) i kultur- och fritidsnämnden uttrycker i ett
initiativärende att de män och kvinnor som i vår nations tjänst, tjänstgjort i eller
utanför vårt lands territorium, bör uppmärksammas på veteranernas dag. SD yrkar
bland annat på att kommunen flaggar för veteranerna denna dag, att kommunen
ordnar en sammankomst med deltagare från till exempel militär, kustbevakning,
polis och hemvärn samt att den 29 maj blir en årlig och återkommande händelse i
kommunen. Kultur- och fritidsnämnden föreslås arrangera dagen.
Centerpartiet och Socialdemokraterna yrkade på att med SD:s initiativärende som
grund ge förvaltningschefen i uppdrag att, tillsammans med övriga
förvaltningschefer och kommundirektören, ta fram ett koncept för dagen och
genomföra den med start 2022, vilket beslutades av kultur- och fritidsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på förslaget och arbetar för närvarande
med förutsättningarna för att etablera ett minnesmonument för veteraner i
Trelleborgs kommun. Kommunledningsförvaltningen avser att återkomma till
kommunstyrelsen med ett förslag på ett inrättande av en veteranernas dag.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse svar på initiativärende (SD) –
Firande av veteranernas dag, dnr KS 2021/615, 2021-10-28
Beslut KFN 2021-09-14 § 69
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