1(2)
Ledniingsstaben
Komm
munikation

TJÄNSTEUTL
T
LÅTANDE
2013-04-24
2
Version
V

Dia
arienummer

TN
N 2013-0171
1
Inffosäk. klass

K1
1 (Öppen)
Handlä
äggare

Suss Forssman Thullberg
T
08-68
86 37 82

Trafiknämn
T
nden
2013-05-21
2
1, p 19

Sva
ar på skr
rivelse angåend
a
de flaggn
ning på de
d natio
onella
min
noritete
ernas na
ationalda
agar
Bakg
grund
Vänssterpartiet har
h i skrivelse daterad 2
2013-03-12
2 hemställt att trafiknäämnden
uppd
drar åt förva
altningscheffen att flaggga på de nattionella min
noriteternass nationaleller minnesdag
gar. Syftet med
m flaggnin
ngen skulle vara att sän
nda en tydliig signal om
m
alla m
människorss lika värde och att alla är välkomn
na i kollektivtrafiken.
Besllutsunderllag
Förvvaltningscheefens tjänste
eutlåtande 118 april 20113
Skrivvelsen av (V
V) om flaggn
ning 24 apriil 2013

Förs
slag till beslut
b
Trafiiknämnden föreslås besluta
att

anse skrivvelsen besva
arad

Förv
valtningen
ns komme
entarer och
h svar
Flagggning på bu
ussar genom
mförs på allm
männa flagg
gdagar. I tra
afikområden
na utanför
innerrstaden regleras flaggn
ningen i avtaal med trafiikentrepren
nör. I innersstaden
omfaattas flaggniingen inte av
a avtal men
n genomförrs enligt mottsvarande p
principer; på
allmäänna flaggd
dagar. Däruttöver kan fllaggning skee vid specie
ella tillfällen
n efter
bestäällning från
n trafikförva
altningen.
Vid ssidan av de allmänna fllaggdagarnaa har möjlig
gheten att fllagga använ
nts
förhåållandevis sparsamt
s
occh vid specieella tillfällen
n. Vid kronp
prinsessanss bröllop
flagggades på busssarna efterr specifik beeställning. Under
U
Pride
efestivalen h
har
bussaarna flaggatt med regnb
bågsflaggorr efter speciffikt beslut, liksom
l
und
der det
svensska ordföra
andeskapet i EU då EU -flaggor anv
vändes. Tra
afikförvaltniingen får
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med regelbundeenhet förfrå
ågningar om
m flaggning som för dett mesta avsllås – att
flaggga är förenatt med kostn
nader och fllaggorna bö
ör markera specifika
s
häändelser.
En geenerell prin
ncip för flaggning som ttar sin utgå
ångspunkt i de allmänn
na
flagggdagarna occh därutöverr tillåter flagggning efter separat be
eslut av
förvaaltningscheffen är enligtt förvaltnin
ngen ändam
målsenlig och
h rimlig i föörhållande
till ko
ostnader.
Natiionella miinoriteter
nella minorriteter och m
minoritetssp
pråk reglera
ar grundskyydd och
Lageen om nation
rättiggheter för ro
omer, judarr, samer, svverigefinländ
dare och torrnedalingarr.
Lagstiftningen syftar
s
dels tiill att säkersställa och fö
örtydliga de
e rättigheterr som
oritetsgrupp
perna har, dels
d till att kklargöra vilk
ka skyldighe
eter det allm
männa –
mino
stat, kommun och landsting – har i förrhållande tiill minoritettsgruppernaa. Bland
annaat understryyks rätten till informatiion och infly
ytande geno
om samråd,, liksom
möjliigheten att vårda och utveckla
u
sittt gemensam
mma språk och
o sin kultu
urella
identtitet. Stockh
holms läns landsting
l
om
mfattas av lagstiftning
l
en.
De ollika minorittetsgrupperrna har i varrierande grad en identiitet som låtter sig
fångaas i en flagg
ga eller i en national- elller minnesdag. Detta medför
m
rentt
prakttiska hinderr för att verrkställa ett b
beslut i enlig
ghet med en
nligt skrivellsen. Inte
helleer innebär ett beslut om
m flaggning ett omedelb
bart uttryck
k för inflytan
nde på
det ssätt som lagstiftaren förrordar. Ett ggenerellt beeslut om flaggning kopp
pplat till
de naationella miinoriteterna
a kan därmeed inte omeedelbart säg
gas verka i eenlighet
med de intentio
oner som utttrycks i rådaande lag.
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