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Svar på motion om Nordens fana i kommunfullmäktige
Sammanfattning
Ingvar Ståhl (S) föreslår i motion daterad den 13 juni 2017 att den nordiska flaggan ska finnas
med under kommunfullmäktigemötena.
Det finns inga lagregler eller kommunala styrdokument som reglerar fanor i fullmäktiges
sammanträdeslokal.
Efter förslag i en motion beslöt kommunfullmäktige den 27 februari 2012, § 15, att anskaffa
fyra fanor att pryda fullmäktigesalen vid fullmäktiges sammanträden. Fanorna utgörs av FNfanan, EU-fanan, svenska flaggan samt en fana med kommunens vapen. Avsikten är att
påminna fullmäktige om de sammanslutningar man är en del av.
Den 12 mars 2012, § 9, avslog kommunfullmäktiges presidium begäran från Föreningen
Norden Motala att även en nordisk fana skulle placeras i fullmäktigesalen.

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

Bakgrund
Ingvar Ståhl (S) föreslår i motion daterad den 13 juni 2017 att den nordiska flaggan ska finnas
med under kommunfullmäktigemötena.
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Nordens flagga är gul med ett rött nordiskt kors. Den är en rekonstruktion av det riksbanér
som användes av Erik av Pommern som kung över Kalmarunionen. Den återinfördes 1985
som en symbol för Norden. Nordens flagga är ingen officiell flagga och dess färger och
proportioner är inte stadfästa.
Fanor i fullmäktigesalen
Det finns inga lagregler eller kommunala styrdokument som reglerar fanor i fullmäktiges
sammanträdeslokal.
Efter förslag i en motion beslöt kommunfullmäktige den 27 februari 2012, § 15, att anskaffa
fyra fanor att pryda fullmäktigesalen vid fullmäktiges sammanträden. Fanorna utgörs av FNfanan, EU-fanan, svenska flaggan samt en fana med kommunens vapen. Avsikten är att
påminna fullmäktige om de sammanslutningar man är en del av.
Den 12 mars 2012, § 9, avslog kommunfullmäktiges presidium begäran från Föreningen
Norden Motala att även en nordisk fana skulle placeras i fullmäktigesalen. Motiveringen var
att ytterligare fanor ej ryms i fullmäktigesalen samt att något aktivt nordiskt samarbete ej
pågår för närvarande.
Den 14 november 2016 § 165, avslog kommunfullmäktige ett motionsförslag att
regnbågsflaggan ska vara uppsatt i fullmäktigesalen i samband med kommunfullmäktiges
sammanträden.
Frågan om en vilka fanor som ska placeras i fullmäktigesalen under sammanträden är ett helt
politiskt beslut. Fullmäktige bör bedöma vilken princip som ska tillämpas för urval av fanor
vid sammanträdet, eftersom fanor för de nationella minoriteterna eller olika intresseorganisationer eller andra symboler kan bli föremål för förslag. Det ligger nära till hands att diskutera t.ex. symboler för de nationella minoriteterna, inte minst med tanke på att Motala ingår i
det finska förvaltningsområdet (såväl sverigefinnar som romer, samer och tornedalingar har
egna flaggor).
Praktiskt kan upplysas att samtliga fanor måste sättas upp inför varje sammanträde och tas ner
efter sammanträdet, eftersom fullmäktige endast hyr lokalen för varje tillfälle. Mängden bör
därför inte vara obegränsad.

Peter Ingesson
Kommundirektör

Monica Carlström
Administrativ chef

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-08-28
KF § 115

Motion från Ingvar Ståhl (S) om Nordens fana i kommunfullmäktige
(17/KS 0176)
Sammanfattning
Ingvar Ståhl (S) föreslår i motion daterad den 13 juni 2017 att den nordiska flaggan ska finnas
med under kommunfullmäktigemötena.

Beslutsunderlag


Motion från Ingvar Ståhl (S) om nordens fana i kommunfullmäktige

Beslut
1 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om nordens fana i
kommunfullmäktige
Redan den 23 mars 2005 ansökte Föreningen Norden i Motala att placera Nordens
fana tillsamman med de övriga fanorna. Den Svenska fanan, EU-fanan och F N fanan. V i bor i Norden och det borde vara självklart att även den Nordiska fanan
skall finnas på plats. V i vill därför återkomma med våra önskemål att även Nordens
fana skall finnas på plats under kommunfullmäkigesammanträdena. Norden
kommer att bli mer och mer betydelsefull för oss även i Motala.
Föreningen Norden är en partipolitisk och religiös obunden organisation som
bildades redan 1919. Föreningen är ett ideellt samarbetsorgan mellan enskilda
personer, föreningar, kommuner, skolor, bibliotek, folkrörelser, företag och staten.
Samverkar nära med Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet som Regering och
Riksdag.
Föreningen Norden bedriver en mycket bred verksamhet inom kultur och konst,
näringsliv, arbetsmarknad, folkbildning och kunskap, trygghet och välfärd,
demokrati, turism, miljö och klimat, fred och säkerhet samt folkrörelsearbete.
Föreningen har funnits i Motala sedan 1949 och har en lång tradition och historia.
Föreningen vill öka kontakterna mellan dem som bott här länge och dem som flyttat
hit på senare år. Föreningen vill öppna för att lära av varandras erfarenheter och vill
bidra till att föra de nordiska värderingarna i ett lokalt samarbete. Norden kommer
att för en mer betydelsefull roll för oss alla i framtiden.

Förslag till beslut
Att den nordiska flaggan ska finnas med under kornmunfullmäktigemötena

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ingvar Ståhl, gruppledare
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