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§49

Motion (L) Regnbågsflaggan inkluderas på podiet vid regionfullmäktiges
möten (RS 2019/2018)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen bifalles

Reservation
Jennie Forsblom (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet med följande lydelse: ”Att hissa
regnbågsflaggan när det är Pride, eller någon annan speciell dag för HBT+-personer är inget
Kristdemokraterna är emot. Tvärtom är det bra att ibland använda sig av symboler för att visa
sitt stöd och samtycke. Men att göra flaggan till vår egen och använda den på podiet vid
Regionfullmäktige tycker jag urvattnar det symbolvärde som regnbågsflaggan har för HBT+rörelsen”.

Patrik Stenvard (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet med följande lydelse: "Moderaterna
anser motionen besvarad med anledning av att frågan om vilka flaggor som ska pryda
fullmäktige tidigare har legat och även i fortsättningsvis bör ligga hos fullmäktige presidium”.

Henrik Olofsson (SVG) reserverar sig skriftligt mot beslutet med följande lydelse:”De
Flaggor som i dag finns på podiet är landskapens flaggor, Region Gävleborgs symbol,
Sveriges flagga samt Europas flagga, vilket för oss representerar alla människor som bor i vårt
Län och vår region. Det visar vår plats i världen oavsett härkomst, läggning, eller åsikt är man
en del av vårt samhälle och våra flaggor vi har är för oss redan en signal att alla är lika mycket
värda för det arbete som redan görs. Region Gävleborg arbetar med sin flagga som symbol för
att alla i vår region har lika värde och det är tillräckligt tydligt för oss. Ska vi släppa in olika
organisationers flaggor så ska FN, Rädda barnen, Unicef m.fl. också ha sin flagga på podiet.
Tanken är god men de flaggor som finns där representerar redan alla människor i vår region”.
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Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslagsyrkande.

Sammanfattning

I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Per-Ola Grönberg (L) att i samband
med regionfullmäktiges möten även Regnbågsflaggan får sin självklara plats på podiet
tillsammans med Sveriges-, Hälsinglands-, Gästriklands-, Regionens- och EU flaggan.

Yrkande
Patrik Stenvard (M) yrkar att motionen ska anses besvarad. Hans Backman (L), Magnus
Svensson (C) och Jan Lahenkorva (S) yrkar bifall till motionen. Jennie Forsblom (KD) yrkar
att motionen avslås. Henrik Olofsson (SVG) och Richard Carlsson (SD) stödjer Forsbloms
avslagsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på Stenvards yrkande om besvarande, därefter proposition
på ordförandens m.fl. förslag att motionen ska bifallas. Vidare proposition på Forsbloms (KD)
m.fl. avslagsyrkande och finner att Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att
motionen är bifallen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen bifalles

Beslutsunderlag



Svar på motion - Regnbågsflaggan inkluderas på podiet vid regionfullmäktiges möten
Motion - Regnbågsflaggan inkluderas på podiet vid regionfullmäktiges möten
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