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~SALA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan 
johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under Stockholms 
Pridevecka och IDAHOT. 

Motionären skriver att regnbågsflaggan är en internationell symbol för stolthet 
och mångfald hos HBTQ-personer, den står också för tolerans och respekt för 
medmänniskorna. 
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Många kommuner hissar regnbågsflaggan under Stockholms Pridevecka och som
liga även under IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia), 
detta för att visa att deras kommun står för mångfald och allas lika värde. 
Motionären tycker att det är dags för Sala kommun att göra detsamma. 

Motionen har remitterats till medborgar kontoret. 

Medborgarkontoret har undersökt hur det ser ut i närliggande kommuner och 
konstaterar att det ser olika ut, en del flaggar och andra flaggar inte. 

Stockholm Pride infaller 2015 27 juli- 1 augusti, då finns möjligheten att flagga. 
IDAHOT infaller 17 maj, då Sala kommun redan tidigare flaggar för Norges 
nationaldag. 

Ett alternativ är att Sala kommun väljer att flagga när Västerås har sin PRIDE
festival den 25-27 juni. 

Beräknad kostnad för medborgarkontoret om flaggning ska genomföras är cirka 
4.000 kr per år. Den flaggpolicy som antogs 2014 bör revideras med eventuell 
ändring. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun fortsättningsvis hissar regnbågsflaggan i samband med att 
Västerås genomför sin PRIDE-festival (25-27 /6 2015), 

att uppdra till Kommunstyrelsen att revidera Sala kommuns flaggpolicy med 
anledning av beslutet samt 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Nina N ilsson SALA KOMfViON 

Kommunstyreisens förvaitning 
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Yttrande av motion om att hissa regnbågsflaggan 

Det har inkommit en motion från (V) angående möjligheten till att hissa flaggan 
under PRIDE-festivalen och även IDAHOT (International Day against Homophobia, 
Transphobia och Biphobia) som infaller 17 maj. 

09 

Stockholm Pride infaller 2015 27 juli- l augusti, möjligheten att flagga under den 
begivenheten finns. Vi har undersökt hur det ser ut i närliggande kommuner och det 
ser olika ut, en del flaggar andra inte. 

Alternativt att Sala kommun istället väljer att flagga när Västerås har sin PRIDE
festival25-27 juni. 

IDAHOT och Norges nationaldag infaller båda den 17 maj, och då Sala kommun 
redan tidigare flaggar för Norges nationaldag så krockar det den dagen. 

Sala kommun antog en Flaggpolicy 2014, och den bör i så fall revideras med 
eventuell ändring. 

Beräknad kostnad för Medborgarkontoret om denna flaggning ska genomföras är 
cirka 4 000 kr per år. 

Mitt förslag är att Sala kommun väljer att flagga i samband med Västerås P RIDE
festival den 25-27 juni 2015, och framöver. 

Sala 2015-03-09 

Nina Nilsson 

SALAKOMMUN 
KommunstYrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 50 
information@sala.se 
www.sala.se 

Nina Nilsson 
Informatör 
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Direkt: 0224-74 78 05 
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Kommunfullmäktige l Sala kommun 

Motion om att hissa regnbågsflaggan i Sala 

Regnbågsflaggan är en internationell symbol för stolthet och 

mångfald hos HBTQ-personer, den står också för tolerans och 

respekt för medmänniskorna. 

För de flesta är det självklart att älska och leva med vem man vill, 

men tyvärr inte för oss alla. Det borde vara alla människors rätt att 

få leva i frihet och öppenhet. 

Många kommuner hissar regnbågsflaggan under Stockholms 

Pridevecka och somliga även under IDAHOT (International Day 

Against Homophobia and Transphobia), detta för att visa att deras 

kornmun står för mångfald, står för allas lika värde. 

Det är dags för Sala kommun att göra detsamma! 

Därför yrkar jag 

att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under Stockholms 

Pridevecka 

att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under IDAHOT 

Sala 2015-02-23 

tfor, .. _j~ 
fo~~;;~~dotter (V) 


