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1. Medborgarförslag

Innan du skriver medborgarförslag

Ta reda på så mycket fakta som möjligt

Kontakta berörda politiker och tjänstepersoner vid kommunen för att

sätta dig in i vad som är på gång
vad som redan planeras
vad som beslutats

Försäkra dig också om att ditt förslag berör en fråga som kommunen är ansvarig för och har 
möjlighet att besluta om.

Jag har tagit del av informationen

Politiker eller tjänsteperson som jag pratat med om förslaget

Intet

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Förslag om att upprätta ett minnesmärke över veteraner i Eksjö.

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag

Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Se bifogad hemställan
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress
cbl_mj@hotmail.com

 För- och efternamn
Gary Michael Campbell

Vill du bifoga dokument kan du göra det här

    (1,04 MB)Medborgarförslag minnessten för veteraner i Eksjö_221122_CBL.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Personuppgifter

Personuppgifter

Publicera namn

Jag godkänner att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida

Personuppgiftshantering
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Personuppgifter som behandlas

Namn
E-postadress
Personnummer

 Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten 
använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Mottagare av personuppgifter

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen 
samlas in av kommunikationsavdelningen som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 
0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via 
Höglandsförbundet, e-post . Information om dataskyddsombud@hoglandet.se
dataskyddsombudet finns på .www.hoglandet.se

Du har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som 
finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

 Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut enligt 
offentlighetsprincipen.

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 
personuppgifter

mailto:dataskyddsombud@hoglandet.se
http://www.hoglandet.se/
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Följande parter har signerat detta ärende.
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Eksjö kommun





Medborgarförslag ett minnesmärke över veteraner i Eksjö kommun



Bakgrund

Eksjö kommun har idag en minnesplakett i anslutning till Eksjö Garnisons gravvård på Sankt Lars kyrkogård.



Flera minnesmärken finns i Sverige och de senaste åren är det allt fler kommuner i Sverige som upprättar minnesmärken över veteraner.



Redigerat utdrag från Svenska Veteranförbundet hemsida (datum 220921)



Befintliga minnesplatser:


Arvidsjaur
Minnesmärke av granit finns på stallplan inom regementsområdet Arméns jägarbataljon I 19. Text under lilla riksvapnet: TILL MINNE AV VÅRA AVLIDNA KAMRATER



Backåkra, Skåne
Minnesbyst i brons Dag Hammarskjölds Backåkra, Ystads kommun. Museigård. 

Boden
Minnesmärke finns på I19/A9

Borås:
Minnesstenen står i Majorslunden 

Burlöv: 
Minnesplats i form av planterat träd med sittplatser och plakett invigd 2021 vid Kronetorps Mölla. 


Eksjö:
Minnesplakett "I fredens tjänst" i anslutning till Eksjö Garnisons gravvård på 
Sankt Lars kyrkogård.

Eskilstuna
Minnesplats med minnessten i Stadsparken vid ån på det som nu kallas Veteranholmen. 

Eslöv
Medborgarförslag från Magnus Malmström är inlämnat till Eslövs kommun i september 2020. 

Gävle
Minnessten invigd 29 maj 2022 vid Soldathemmet, Västra Gränsgatan 2 i Gävle har texten: "Hedra de veteraner som gjort en insats för freden. Minns de stupade". 



Göteborg 
Konstverk för veteraner av Ebba Matz med titeln ”Under samma himmel” invigdes i Färjenäsparken Veterandagen 2021. Konstverket är en skulptur i form av en paviljong med himlen som tak. Runt omkring kommer det så att växa upp en äng.
I mitten av verket, på marken, står en polerad sten med en ingraverad text:
”I fredens tjänst
För demokratin
Under samma himmel”

Halmstad
Minnesmärke ”I fredens tjänst” Norre Katts park.

Helsingborg
Minnesplats för utlandsveteraner ligger i Norra hamnen.

Hässleholm
Planerad och beslutat av kommunstyrelsen. 

Hemvärnets stridsskola 

Minnessten av granit invigdes den 2021 vid Hemvärnets stridsskola Vällinge, Norsborg. Placerad på en central men lugn plats på stridsskolan mot en grönskande mur bredvid Vällingeån.

Jönköping 

Bifall i kommunfullmäktige för en minnessten, under planering 2022.


Bronsskulptur "Hommage à Dag Hammarskjöld" Dag Hammarskjölds Plats 57.78034, 14.17646


Relief över Dag Hammarskjöld, Ytterväggen till Jönköpings stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds plats 57.78029, 14.17658 

Karlskrona
Minnessten 'Skeppet' står invid Amiralitetskyrkan.
Det invigdes 2013 och är gjort av Skulptören Pål Svensson efter donation från familjen Tornerhjelm.

Karlstad
Minnesstenen står vid Brigadmuséet i Karlstad.


Kalmar
Minnesstenen är placerad i stadsparken nära slottet

Kungsängen
Minnesstenar över stupade i utlandstjänst finns inne på Livgardet.



Kristianstad
Minnessten i Tivoliparken invigdes på veterandagen 2022. 
2020 invigdes en minnesplats med plakett och ett nyplanterat vårdträd i Tivoliparken. 

Kiruna

Medborgarförslag inlämnat 2019 av Tobias Stensson Närvä. 

Lidköping 
Minnesstenen i Lidköping invigdes den 21 oktober 2020 placerad vid dammen i Örthagsgparken. 

Linköping
Infanterivägen 6, söder om Grenadjärvallen, minnesmärke i brons med text och en symbol av en duva. Uppsatt juni 2020 vid Livgrenadjärernas friluftskyrka.

Ljusdal
Minnesmonument vid Kyrksjön i Ljusdal, Löjtnansgatan 9-14. Slottegymnasiets industritekniska program har designat minnesmärket på uppdrag av Ljusdals kommun. Invigd 2021.


Luleå
Minnesmärke finns på F21 och ett veteranmonument i Hermelinsparken vid Norrbottens museum invigdes 2022.

Malmö
Invigdes med storslagen ceremoni 29/5 2022. Plats: Bastion Uppsala vid Malmö C. 



Mullsjö
Invigdes 10 mars 2022 och finns på Vintergatan 10 i Mullsjö. 

Mönsterås
Under planering 2022

Norrköping
Minnessten i kolmårdsmarmor, Folkparken, Plankgatan 34 vid Matteuskyrkan i Norrköping invigdes 2021.

Orsa
Under planering 2022.

Oskarshamn
Minnesmärke ”I fredens tjänst” i Stadsparken, Oskarshamn. Monumentet är utfört i grå granit från stenbrott i kommunen. 

Oxelösund 
Minnesplats beslutad av kommunfullmäktige maj 2022 efter medborgarförslag. 


Piteå 
Minnessten invigdes 2021 i Vänortsparken vid Piteå kommunhus. 

Ronneby
Monument för utlandsveteraner invigdes i Brunnsparken 29/5 2022.


Skellefteå
Minnesstenen invigdes 2018 och står invid älven i Nordanåområdet.
Den har formgivits av konstnären Tryggve Lundberg från Umeå.

Skövde
Veteranmonument uppsatt juni 2020 i Garpaparken, Skövde. Invigdes 2/9-2020.

Stockholm
FN-minnesmärke över personal i FN-tjänst
Sjöhistoriska museet.
Veteranmonumentet ”Restare”

Sollefteå:
Veteranerna Ångermanland och Sollefteå kommun har tillsammans utformat minnessten och valt plats. 
Minnestenen finns vid parken längs älven på Ingrid Thelin-stigen.

Sundsvall
Minnessten finns på Esplanaden vid Folkets Hus.

Sveg
Stenmonument invigt 2022 beläget på gräsmattan framför kommunhuset i Sveg. 

Strängnäs
Skulpturen ”Peace” av Inger Sannes i vit marmor med inskriptionen "I fredens tjänst då och nu" på sockeln tillkom 2021. Placering mellan gamla begravningsplatsen och Mälaren i Nabbviken. 

Trelleborg
Monumentet invigdes 29/5 2022 och är placerat i Östervångsparken, vid ingången från Östervångsvägen. Sten med texten: I fredens tjänst. 

Trollhättan:
Minnesmärke ”I fredens tjänst” på Kyrkstigen i Trollhättan brevid kyrkan. Naturblock av granit med inhuggen text.

Ulricehamn motion lagd i kommunen. Föreslagen plats vid sjön Åsunden. 

Umeå
Minnessten i Döbelns park.


Uppsala
Veteranparken för de som tjänstgjort i internationella insatser ligger vid infarten till Akademiska sjukhuset vid Svandammen. Platsen är symbolisk då Akademiska sjukhuset har en mottagning med specialistvård för veteraner. 

Varberg
Minnessten i parken Pilhagen vid Fredsgatan, Rosenfredsskolan invigdes 2021.

Visby
Minnesplats med tre formaterade vita stenar för eftertanke i Palissaderna, Solhem invigdes 5/7 2022. 

Västervik
Minnessten vid muséet på Kulbacken invigdes 2021.

Västerås
Tillstånd för uppförande av minnessten vid Djäkneberget inskickat till Länstyrelsen jan 2022.

Växjö
Stenen är placerad i Musieparken Utvandrarnas hus.

Ystad
Minnesmonument invigt 2021 vid Anna Lindhs plats, Ystad marina.

Örnsköldsvik
Minnesstenen, FN Veteranerna i Örnsköldsvik.
Längst ner på Storgatan mot Strandgatan i Stadsträdgården.

Östersund
Minnesmärke ”Hedra dem som gjort en insats för freden - Minns de stupade” i Badhusparken





Jag, som både officer i Eksjö Garnison, veteran och 1.e fanförare vid Kungliga Norra Smålands Kamratförening, har de senaste åren varit en del i de hyllningar som sker för veteraner i Eksjö. Det har då slagit mig,  hur få det är som deltager vid dessa ceremonier. Det brukar inte vara mer än något tiotal åskådare.



Numera sker även regionala firanden av Veterandagen i Försvarsmaktens regi. Senast 2022 var Eksjö Garnison en del av detta och troligen kommer vi att fortsätta vara det i framtiden.



Eksjö kommun har en stark militär anknytning. Inte bara är det många Eksjöbor som har ställt upp i utlandstjänst, oavsett militär eller civil inriktning utan Eksjö Garnison har också genom åren med hög frekvens varit uppsättande förband för insatser. Många av Sveriges veteraner har passerat staden för sin utbildning inför insats. 



Varför är det då så få som visar sig vid ceremonierna? Jag har frågat runt på såväl regementet som bland nu civila veteraner.



Det samlade svaret är att minnesplaketten inte känns som för dem. Det är Eksjö Garnisons gravvård.



Ser man i ovan uppräknade minnesmärken så upptäcker man att även kommuner med ringa samhörighet för veteraner eller militär verksamhet, ändå valt att upprätta ett minnesmärke.



Eksjö med stor militär förankring och militära aktiviteter bör ha ett minnesmärke för veteraner, för uppskattning och betänksamhet, för den uppoffring veteranerna gjort. Det bör i sin tur bli den naturliga samlingsplatsen för firande av veteraner i kommunen.



Som uppvuxen i Helsingborg deltog jag själv vid invigningen av veteranmonumentet, en oerhört vacker och fridfull plats intill sundet.



Bilder exempel



Minnessten BORÅS





Minnessten KALMAR







Minnessten TROLLHÄTTAN





Minnessten UMEÅ





Veteranmonument HELSINGBORG





Jag föreslår om detta medborgarförslag bejakas, att en arbetsgrupp inrättas i syfte att hitta en central plats och för utformningen och upprättandet av ett vackert och hedrande minnesmärke. 



Hemställan 

Jag hemställer härmed att Eksjö kommun, avdelar en plats och upprättar ett minnesmärke för såväl kommunens veteraner och för de veteraner som passerat Eksjö i utbildningssyfte inför rotation.







	

	

Eksjö som ovan

Gary M. Campbell
Veteran
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