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Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun
Beslut
Riktlinjer för flaggning återremitteras med följande motivering: Riktlinjerna
återremitteras eftersom inga minoritetsgrupper ingår i de lokala flaggningsdagarna. I alla fall
borde de fem officiella nationella minoriteters dag (judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar) ingå i flaggningsdagarna. Judarna har ingen fastställd nationaldag eller egen flagga
varför flaggning för denna grupp ej behöver ingå.
Kommunstyrelsen ska även i återremissen undersöka och yttra sig kring om Pride är
demokratiskt eller inte.
Ärendet
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggning
har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och till att visa det
kommunala engagemanget. Bollebygds kommun har i egenskap av offentlig organisation ett
behov att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland annat allmänna
flaggdagar, utländska besök samt andra högtidliga tillfällen. I och med det höga symbolvärdet är
det viktigt att kommunal flaggning utförs på ett sätt, och vid tidpunkt, som allmänheten kan
förstå. Fastställda riktlinjer för kommunal flaggning vid kommunala byggnader är framtagna för
att öka förståelsen bland allmänhet och kommuninvånare för de dagar som uppmärksammas.
Förslag till riktlinjer som följer i detta dokument avser flaggstänger ägda av kommunen samt
flaggning vid fastigheter med kommunal verksamhet i Bollebygds kommun. Dessa riktlinjer
fastställer när Bollebygds kommun ska flagga samt vilka allmänna flaggregler som
gäller. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet, i delen som rör antagande av riktlinjer.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 18.20-18.30.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun, daterat 202108-30.
Ledamöternas förslag till beslut
Lisette Vermeulen (SD) föreslår som tilläggsförslag avslag enligt följande: sid 3: Punkt 2, står det;
” Vid kommunal flaggning ska endast nationsflagga, kommunflagga, EU-flagga, FN-flagga eller
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Prideflagga användas”. Här vill (SD) att ”eller Prideflagga” stryks. Sid 4: Punkt 4.2 längst ner; ”
Nationsflaggor har högst rang följt av FN-flaggan, EU-flaggan, kommunflaggan, Prideflaggan
och liknande” . Här vill (SD) att ”Prideflaggan” stryks.
Lars-Erik Olsson (S) föreslår att ärendet återremitteras med följande motivering: Ärendet har inte
beretts i tillräcklig utsträckning vad det gäller andra flaggdagar.
Mathias Carlzon (-) föreslår att ärendet återremitteras med följande motivering: Det finns fler
minoriteter med egna flaggor som behöver beaktas. Sverigedemokraterna framhåller att det finns
direktiv inom Pride-rörelsen där politiska partier utesluts och ej får medverka. Frågan är då om
det är en demokratisk rörelse. Min bild är att det är en demokratisk rörelse. Jag vill att vi ser över
huruvida det sverigedemokraternas antydningar stämmer. Det behövs klarhet här.
Sassi Wemmer (MP), med instämmande av föreslår att ärendet återremitteras med följande
motivering: Riktlinjerna återremitteras eftersom inga minoritetsgrupper ingår i de lokala
flaggningsdagarna. Miljöpartiet önskar att i alla fall de fem officiella nationella minoriteters dag
(judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar) ingår i flaggningsdagarna. Judarna har
ingen fastställd nationaldag eller egen flagga varför flaggning för denna grupp ej behöver ingå.
Sassi Wemmers (MP) motivering tillstyrks av Sandra Lindholm (C), Patrik Karlsson (KD) och
Ingridh Anderén (M).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ett tilläggsförslag. Ordföranden frågar först
om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen. Avseende de olika förslagen
kring motivering konstaterar ordföranden att Lars-Erik Olssons (S) förslag är snarlikt Sassi
Wemmers (MP) och kan då antas ingå i den grupperingen. Ordföranden konstaterar även att den
del av Mathias Carlzons (-) motivering som rör om Pride är demokratiskt eller ej också ska ingå i
motiveringen till återremissen.
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Skickas till
Kommunchef, kommunsekreterare
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