
 
     
    
 

 

Kristianstad, onsdag den 3 maj 2017 
 

 
Motion om högtidlighållande av veterandagen 
 
Sedan 2008 högtidlighålls den 29 maj som veterandag inom Försvarsmakten. Veterandagen syftar 
till att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära 
operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna. Till högtidlighållandet 
inbjuds Sveriges samtliga veteraner och deras anhöriga, inte bara de militära utan även polisen, 
tullen, Kustbevakningen, Kriminalvården och andra myndigheter. 
 
Veterandagen högtidlighålls samma datum varje år och har statsceremoniella inslag. De 
ceremonier som anordnas under veterandagen samordnas av Försvarsmakten, men ofta deltar 
representanter från andra statliga myndigheter, representanter för kungafamiljen och från 
Försvarsmaktens ideella samarbetsorganisationer. 
 
Sveriges försvarsmakt är ställd under stor förändring och det blir allt fler svenskar som är att 
betrakta som veteraner såväl från den militära verksamheten i Sverige som från internationella 
insatser runt omkring i vår omvärld. I många av de länder som högtidlighåller veterandagen är 
den även en allmän flaggdag. 
 
Sveriges riksdag anser att ett viktigt steg på vägen att utveckla högtidlighållandet av veterandagen 
är att göra den till allmän flaggdag.  Därför beslutade riksdagen den 3 maj 2017 att veterandagen 
den 29 maj bör bli en allmän flaggdag och tillkännagav detta till regeringen. Enligt riksdagen 
innebär detta också att man ger möjlighet för de svenskar som inte kan delta vid de officiella 
statsceremonierna att privat visa sin uppskattning för Sveriges veteraner. Det skulle också öka 
kunskapen om veteranernas viktiga insatser hos befolkningen i stort om den fanns med i 
almanackor och kalendrar som en särskild flaggdag och utgöra ett erkännande för veteranerna, att 
deras insatser är uppmärksammade och uppskattade och vara en påminnelse till oss andra om 
varför de är värda att hedra.  
 
Kristianstad kommun har en lång militär historia och åtskilliga veteraner bosatta i kommunen. 
När nu veterandagen blir en allmän flaggdag bör kommunen uppmärksamma veterandagen inte 
bara genom flaggning utan också genom ett särskilt högtidlighållande. Alla veteraner har inte 
möjlighet att delta vid Försvarsmaktens högtidlighållande i Stockholm. Kommunala 
högtidlighållanden av veterandagen är också något Försvarsmakten vid åtskilliga tillfällen framfört 
önskemål om.  
 
Av denna anledning föreslås kommunfullmäktige besluta 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur Kristianstad kommun kan uppmärksamma 
veteraner och högtidlighålla veterandagen och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till 
beslut. 
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Björn Söder (SD) 
 


