MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Kommunstyrelsen (KS)

2020-11-04

§207

Medborgarförslag - Uppmärksamma 100-åringar i Vaggeryds
kommun (KS 2020/055)
Beslut
Kommunstyrelsen bifaller delvis medborgarförslaget där förslag om flaggning avslås och
förslag om uppvaktning med blomma eller tårta av ledande politiker bifalles.
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en rutin för att dels
identifiera vilka som fyller 100 år och dels hur en uppvaktning kan planeras och genomföras.
Kommunstyrelsens beslut delges kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats daterat 2020-03-02 med förslag att:
1. Det flaggas utanför kommunhuset Skillingehus när någon person i kommunen fyller 100 år.
Bor personen på annan ort i kommunen ska det även flaggas på en kommunal flaggstång där.
2. Personen ska uppvaktas med en blomma eller tårta av en ledande politiker.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget i beslut 2020-03-30 § 36 till
kommunstyrelsen för beredning och beslut, som sedan delges kommunfullmäktige.
Ärendet har remitterats till Socialnämnden och Kommunledningskontoret.
Socialnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen enligt beslut 2020-05-28 §38:
-.Socialförvaltningen uppvaktar redan idag de boende inom särskilt boende i sin verksamhet,
genom att flagga på 100 årsdagen på boendet. Fortsättningsvis kommer man även att
uppvakta med en blomma.
- Uppvaktning av övriga 100 åringar i kommunen anser inte nämnden ligger inom sitt
ansvarsområde.
Kommunledningskontoret har ställt frågan till ordförande i pensionärsrådet kring möjligheten
att delta i uppvaktning och fått positivt svar.
Kommunledningskontoret bedömer att uppvaktning med blomma eller tårta är genomförbart
under förutsättning att en rutin för att identifiera födelsedagspersoner samt planering och
genomförande av uppvaktning tas fram. Kommunledningskontoret bedömer att flaggning inte
är genomförbart.
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Yrkanden
Annelie Borgström (S), Jörgen Johansson (C) och Magnus Thelin (L) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner det
bifallet.

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Kommunala pensionärsrådet
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag







Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2020-10-21 §196 Medborgarförslag Uppmärksamma 100-åringar i Vaggeryds kommun
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-14
Socialnämndens beslut 2020-05-28, §38 Yttrande över medborgarförslaget
Remiss till socialnämnden för synpunkter
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 § 36, Medborgarförslag - Uppmärksamma 100åringar i Vaggeryds kommun
Borttagen på grund av personuppgifter.
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