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Kommunfullmäktige

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L):
Uppmärksamma och hedra våra veteraner
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att uppmärksamma och
hedra våra veteraner.
Kommunfullmäktige överlämnar motionen och svaret till kultur- och
fritidnämnden samt Destination Kalmar AB med uppmaning att undersöka
möjligheten att koppla förmåner till veterankortet på exempelvis Kalmar slott.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger har i en motion föreslagit att kommunen ska
uppmärksamma och hedra våra veteraner i samband med Veterandagen som
infaller årligen den 29 maj. Motionären föreslår att flaggning på veterandagen
ska skrivas in i kommunens riktlinjer för flaggning, att information om
veteranföreningarna läggs upp på kommunens hemsida samt att utreda
möjligheterna att koppla förmåner, t.ex. fritt inträde på Kalmar Slott eller
annan kulturbegivenhet, till veterankortet.
Enligt Försvarsmakten är en veteran en person som gjort insatser
internationellt eller nationellt, med eller utan vapen. Personal som deltagit i
internationella militära insatser kallas utlandsveteraner.
Yttrande
Kalmar kommun antog i november 2015 en flaggpolicy. Där har
kommunfullmäktige fastställt vilka dagar som kommunen ska flagga samt gett
kommunstyrelsens ordförande mandat att i övrigt godkänna flaggning vid
andra särskilda tillfällen. Riksdagen beslutade även under våren 2015 att avslå
en motion om att göra veterandagen till en allmän flaggdag och en sökning om
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hur andra kommuner gör visar att det endast är Höörs kommun, som infört
flaggning på veterandagen. Det är således inte allmänt vedertaget att flagga på
denna dag och Kalmar bör följa majoriteten av Sveriges kommuner genom att
inte flagga.
När det kommer till föreningsinformation så skulle arbetet med att skapa egna
sidor för enskilda föreningar bli alltför omfattande. Den servicen har
kommunen ingen möjlighet att erbjuda. Det som dock finns är ett väl sökbart
föreningsregister kopplat till kommunens hemsida där det är fritt för
föreningar att vara med. Skapar en förening en egen hemsida så får man
kostnadsfritt lägga upp sin information i det registret.
Frågan om förmåner kopplade till veterankortet är ställd till kultur- och
fritidsförvaltningen samt Destination Kalmar AB. Enligt deras utsago finns det
idag inga förmåner kopplade till kortet. Kommunfullmäktige bör därför
överlämnar motionen och svaret till kultur- och fritidnämnden samt
Destination Kalmar AB med uppmaning att undersöka möjligheten att koppla
förmåner till veterankortet på exempelvis Kalmar slott.
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