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Svar på motion om östgötaflagga i kommunfullmäktige
Sammanfattning
Joakim Pripp (SD), Krister Thorén (SD) och Fredrik Lantz (SD) föreslår i motion daterad den
23 augusti 2017 kommunfullmäktige besluta att Östgötaflaggan 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.
Fullmäktige har vid två tidigare tillfällen avslagit motioner om utökning av antalet flaggor i
fullmäktigesalen.

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

Bakgrund
Joakim Pripp (SD), Krister Thorén (SD) och Fredrik Lantz (SD) föreslår i motion daterad den
23 augusti 2017 kommunfullmäktige besluta att Östgötaflaggan ska finnas med under
kommunfullmäktigemötena.
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Det finns två olika varianter av flagga för Östergötland. En är röd med en grip med en drakes
vinge och svans. En annan flagga för landskapet ser ut som Sveriges, fast med omvänd
färgställning – blått kors på gult fält. Den senare presenterades först 1972 och började
användas i turistsammanhang i början av 1980-talet och har använts i vissa officiella
sammanhang. Ingen av flaggorna är dock officiell flagga och deras 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 § 118

Motion från Joakim Pripp (SD) m.fl. om en Östgötaflagga i
kommunfullmäktige (17/KS 0214)
Sammanfattning
Joakim Pripp (SD), Krister Thorén (SD) och Fredrik Lantz (SD) föreslår i motion daterad den
23 augusti 2017 kommunfullmäktige besluta att Östgötaflaggan ska finnas med under
kommunfullmäktigemötena.

Beslutsunderlag


Motion från Joakim Pripp (SD) m fl om en Östgötaflagga i kommunfullmäktige

Beslut
1 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion:

ATT Östgöta flaggan finns representerad i fullmäktige i Motala.

Det är viktigt att goda krafter står bakom sin hembygd och känner hemskänsla med vårt
kulturarv. I Kommunfullmäktige finns flera fanor representerade, samtidigt saknas vår länsoch landskapsflagga. Den rekvisiten som utgör vår läns- och landskapsflagga borde inhandlas
skyndsamt.

M e d h ä n v i s n i n g till o v a n s t å e n d e f ö r e s l å s k o m m u n f u l l m ä k t i g e besluta.
Att Östgöta flaggan ska finnas med under kommunfullmäktigemötena.

Sverigedemokraterna (SD) 2017-08-23

Ledamot i fullmäktige Joakim Pripp(SD)
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Ledamot i Fullmäktige, Krister Thorén(SD)
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Ledamot i Fullmäktige, Fredrik Lantz(SD)
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