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Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun - återremiss
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för flaggning i
Bollebygds kommun, daterat 2021-09-24.
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.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet på sitt möte 2021-09-16, § 127; 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.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning vid handläggning av återremissen:
Nationella minoriteters nationaldagar är införlivade i reviderat förslag, som ”övriga flaggdagar”.
Det står tydligt i Pridemanualen att varje enskild arrangör behöver ta ställning till ett samarbete
med Sverigedemokraterna (SD) eller ej. Pride i Bollebygd arrangeras av en lokalarbetsgrupp i
Sjuhärad och vare sig den lokala arbetsgruppen eller RSFL Sjuhärad, utifrån vad som står att läsa
på hemsidan, har intagit någon ställning för eller emot samarbete med (SD).
Vilket ställningstagande andra arrangörer i landet har gjort bör inte påverka hur Bollebygds
kommun ska sätta upp sina riktlinjer för flaggning då det inte finns något som säger att den lokala
arrangören uttryckt något liknande som t ex Stockholm Pride gjort.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 1 of 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-11

Kommunstyrelseförvaltningen väljer att inte göra någon bedömning huruvida Pride är
demokratiskt eller inte.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för flaggning i
Bollebygds kommun, daterat 2021-09-24.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Protokollsanteckning
Michael Plogell (FR) lämnar följande protokollsanteckning: Mitt ställningstagande baseras på
antagandet att Pride Bollebygd är en demokratisk organisation.
Beslutsunderlag
 Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun - återremiss
 Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun
 §127 Kf Riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun
Skickas till
Kommunstyrelsen
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