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Kommunstyrelsen

Svar på motion från Christer Erestål (SD) avseende
ställningstagande för Pride
Ärende
Christer Erestål (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17
december 2018 (§ 217) väckt en motion om att kommunen hädanefter avstår
från att ta ställning för politiserade och exkluderande organisationer som
Pride.
Motionären anser att Danderyds kommun har tagit ställning för
organisationen Pride vid hissandet av en regnbågsflagga vid Djursholms
slott under Stockholm Pridefestival 2018. Motionären anser att Pride är en
politiserande och exkluderande organisation genom att
Sverigedemokraterna inte bjuds in att delta vid Stockholms Pridefestival och
yrkar därför att kommunen framgent avstår från att ta ställning för
organisationer som Pride.
Kommunledningskontoret delar inte motionärens uppfattning att hissandet
av regnbågsflaggan medför ett ställningstagande för enskilda organisationer.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås men anser att det
finns behov av att ta fram en flaggpolicy som fastställer regler vid
kommunens officiella flaggning.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram en
flaggpolicy.
Bakgrund
Priderörelsen är beteckningen för en partipolitisk oberoende samhällsrörelse
som verkar i civilsamhället för ökade rättigheter för människor som anser
sig tillhöra paraply-begreppet HBTQ. HBTQ är ett samlingsnamn och en
förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera uttryck
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och andra identiteter. Dessa uttryck beskriver olika sexuella läggningar och
intressen samt att det ska definieras av den enskilda individen.
Kommunledningskontorets utredning
Under delar av Stockholm Pridefestival 2018 hissade Danderyds kommun,
en regnbågsflagga på kommunens officiella flaggstång vid Djursholms slott
(den 4–6 augusti 2018). Detta gjordes av kommunen efter initiativ av
kommunmedborgare. Djursholms slott var inte bokat för privata ändamål
och det var inte heller någon allmän flaggdag vilket möjliggjorde att
kommunen kunde hissa en regnbågsflagga.
Kommunledningskontoret delar inte motionärens uppfattning att kommunen
gör ett ställningstagande för enskilda organisationer enligt motionärens
yrkande, vid det tillfälle som regnbågsflaggan hissas.
Kommunledningskontoret kan dock i sin utredning konstatera att
kommunen saknar en flaggpolicy. En sådan policy bör bl.a. ange vilka
regler som gäller vid kommunens officiella flaggning, vilka tillfällen som
kommunen uppmärksammar genom flaggning samt vilka flaggstänger som
berörs.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås samt att
kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en
flaggpolicy.
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