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Dnr KS 2016-363

Kommunstyrelsen

Hedra veteranerna i Linköping, svar på motion (M)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samråd med försvarsmaktrådet,
tillse att veterandagen från och med den 29 maj 2018 och årligen
därefter högtidlighålls samt att en minnesplats- och/eller -märke för att
hedra Linköpings veteraner inrättas.
3. Kommundirektören får att uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
om behov av finansiering uppstår.

Ärende
Christian Gustavsson (M) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att en
veterandag årligen ska högtidlighållas i Linköping den 29 maj, samt att en plats
eller ett minnesmärke anordnas i Linköping för att hedra våra veteraner.
Veterandagen är en nationell årlig ceremoni som sedan 2011 högtidlighålls den
29 maj med en officiell ceremoni på Djurgården i Stockholm för att hedra
personal som deltar eller har deltagit i internationella insatser och för att
högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.
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Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila
– humanitära operationer runt om i vår värld.
Från och med år 2018 kommer veterandagen den 29 maj att bli allmän
flaggdag, vilket beslutades av riksdagen den 3 maj 2017. Liknande motioner
om lokala veterandagar har kommit i flera kommuner runt om i landet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls med motiveringen
att det är angeläget att ge alla invånare i Linköping en möjlighet att delta i
högtidlighållandet av våra veteraner och att ge veteraner i kommunen som av
olika skäl inte kan bege sig till ceremonin i Stockholm en möjlighet att delta i
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en lokal ceremoni i Linköping och samtidigt bidra till att sprida kunskap om
veterandagen och veteranernas viktiga insatser.
Kommunfullmäktige föreslås därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i
samråd med försvarsmaktrådet, tillse att veterandagen från och med den 29 maj
2018 och årligen därefter högtidlighålls samt att en minnesplats- och/eller märke för att hedra Linköpings veteraner inrättas.
________
Beslutsunderlag:
Klicka här för att ange text.

Samråd
Samråd har skett med chefen för Helikopterflottiljen som tillstyrker förslaget
om ett högtidlighållande av veterandagen och att en minnesplats eller ett
minnesmärke inrättas i Linköping med följande motivering:
”Yttrande över ”Hedra veteranerna i Linköping”
Vi ser positivt på att frågan lyfts hur samhället kan hedra våra Veteraner som har gjort
internationell insats. Sedan 2009 har Försvarsmakten jobbat med Veteranfrågor som ett
fokusområde, allt ifrån att ge stöd, konsultationer och vägledning till Veteranen samt årligen
hedra Veteranen vid en årlig ceremoni.
Veterandagen den 29 maj genomförs vid Veteranmonumentet strax intill Sjöhistoriska Muséet i
Stockholm. Där brukar H.M. konungen delta tillsammans med representanter för riksdag,
regering och försvarsmaktsledningen. Helikopterflottiljen deltar i Stockholm, liksom övriga
förband i Sverige, och det ordnas busstransport dit för veteraner bosatta i Östergötland.
Att genomföra en ceremoni samma dag här i Linköping innebär att Helikopterflottiljen, som
representerar Försvarsmakten i Östergötland, och de veteraner från Linköping som väljer att
följa med till det nationella firandet inte kan delta.
Liknande motioner om lokala Veterandagar har kommit i flera kommuner i länet. Det är
glädjande att det finns en önskan att veteranernas insats uppmärksammas runt om i
Östergötland. Vi föreslår att Försvarsmaktsrådet i Östergötland, där Linköpings kommun är en
av grundarna, skulle kunna vara en lämplig mötesplats för att diskutera Veterandagar i
framtiden. Försvarsmaktsrådet har en arbetsgrupp för just veteranfrågor
Söderström, Peder
Chef Helikopterflottiljen”

Finansiering
I den mån högtidlighållandet och minnesplatsen- och/eller märket kräver
finansiering uppdras kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen i
detta ändamål.
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Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Susanne Aman

Beslutet skickas till:
Motionären
Johan Edwardsson, säkerhetschef
Försvarsmaktsrådet

