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Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och 
Karin Pleijel (MP) om att i samband med  
FN-dagen flagga för det internationella 
Göteborg  
Motionen 
Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med FN-dagen 24 oktober flagga för det 
internationella Göteborg med flaggspel från stadens alla nationaliteter runt om i staden.  

Motionärerna vill att Göteborgs Stad breddar sitt firande av FN-dagen och även flaggar för 
det internationella Göteborg. Det skulle innebära att flaggor från stadens alla invånares 
nationaliteter hissas i samband med FN-dagen för att fira det internationella Göteborg.  
Ett breddat firande av FN-dagen skulle, menar motionärerna, visa att Göteborg är stolt över 
att vara en mångkulturell stad och över att kunna skapa ökad gemenskap och samhörighet. 
Av motionen framgår att Göteborgs stad flaggar på FN-dagen med svenska flaggan och  
FN-flaggan men enbart med den svenska flaggan på allmänna flaggdagar. Flera av Sveriges 
allmänna flaggdagar uppmärksammar andra stater och internationellt erkänd minoritet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontorets budget för flaggning uppgår till cirka 150 000 kronor per år. I den 
årliga budgeten ingår flaggning på Sveriges allmänna flaggdagar däribland FN-dagen. 
Eventuellt underhåll och flagginköp tillkommer. Kostnaden för extra flaggning med flagga 
uppgår till 7000-9000 kronor per dag. På FN-dagen använder staden samtliga flaggstänger 
som stadsledningskontoret ansvarar för. 

Flaggspel ligger utanför nuvarande budgetram och uppdrag för stadsledningskontoret och 
stadens övriga verksamheter. Kostnader för flaggspel utgörs av inköp av flaggspel, eventuell 
hyra av anordning att fästa flaggspelen i, underhåll samt arbetstid för hantering av flaggspel. 

Som jämförelse kan noteras att Göteborg & Co AB ansvarar för cirka hundra banér fästa i 
lyktstolpar runt om i staden bland annat utmed Stora hamnkanalen och Kungsportsavenyn. 
Hyran för banér är 450-1200 kronor per styck beroende på storlek. Därtill kommer  
750 kronor för hissning och halning av varje enskilt banér. Banér hänger som regel uppe en 
eller två veckor. För att använda banér krävs ansökan till Göteborg & Co. På FN-dagen kan 
banér vara uthyrda till annan part. Banér anses inte som flaggning enligt svenska flaggregler 
och traditioner. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Nationalitet som begrepp har enligt Svenska Akademiens ordbok olika betydelse. En 
betydelse är medborgarskap i en viss stat. En annan betydelse är känslan av samhörighet 
med sin nation eller av att tillhöra en nation. En tredje betydelse är en befolkning som  
(på grund av gemensamhet i härstamning, historia, kultur, språk o. d.) känner sig som en 
nation; ofta om de olika delarna av befolkningen i en stat inom sig hyser invånare av 
olika folk(slag).  

Antal stater i världen kan beräknas på olika sätt. 193 stater är medlemmar i FN. Ett fåtal 
stater är inte FN-medlemmar och några av dem är ännu inte internationellt erkända. 
Sammantaget är göteborgarna födda i cirka 185 stater. Bland dessa människor finns 
människor som tillhör internationellt erkända minoriteter. I statistiken används begreppen 
födelseland, inflyttningsland och medborgarskapsland. 

Oavsett bakgrund uppfattar människor flaggor, vimplar, flaggspel och nationalitet på 
olika sätt. Symboliken väcker positiva och negativa känslor. Vid officiell flaggning 
behöver därför inte bara flaggregler beaktas utan också göteborgarnas trygghet och 
säkerhet. 

Stadsledningskontorets beredning 
Stadsledningskontoret ansvarar för Göteborgs Stads flaggning på stadens officiella 
flaggstänger runt Gustaf Adolfs torg, Hamnkanalen, Götaplatsen och Stora Teatern. I 
ärendet har avstämning gjorts med Göteborg & Co AB. 

På FN-dagen flaggar staden på ovan nämnda flaggstänger på samma sätt som på Sveriges 
övriga allmänna flaggdagar. Då hissas aktuell flagga på mittstången och svenska flaggan 
på de två yttre paradstängerna på Gustaf Adolfs Torg. På flaggstängerna utmed 
Hamnkanalen, Götaplatsen och Stora Teatern flaggas endast med svenska flaggan. 
FN-dagen är enda allmänna flaggdag då annan flagga än den svenska hissas. Staden utgår 
från svensk lagstiftning och tradition för flaggning med både den svenska flaggan och 
andra nationaliteters flaggor. 

Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269) och Förordning om allmänna flaggdagar 
(SFS 1982:270) reglerar den svenska flaggans utseende och användning. Sveriges flaggan 
ägs av alla som bor i landet, enligt Stiftelsen Sveriges Nationaldag, som har Sveriges 
21 landshövdingar som huvudmän. Stiftelsen har gett ut anvisningar för flaggning. 
Anvisningarna bygger på traditioner och seder som säger att den svenska flaggan 
symboliserar fred och frihet, demokrati, allas rätt till yttrandefrihet och respekt för 
mänskliga rättigheter. Varje stat och nation reglerar själv sin flaggas symbolvärde, 
utseende och användning.  

En flagga är själva flaggduken, som är avsedd att hissas på stång eller mast. Endast en 
flagga får hissas på varje flaggstång. Flaggans storlek varierar beroende på flaggstångens 
längd och proportionerna är reglerade i lag. Det finns särskilda regler för användning av 
svenska flaggan i kommersiellt syfte. När nationsflaggan inte är hissad kan en vimpel 
pryda flaggstången. En vimpel består av ett långsträckt band av flaggduk motsvarande 
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färgerna i ett lands flagga. En svensk vimpel består av ett blått och ett gult fält som 
smalnar mot spetsen. På hissad svensk vimpel ska det blå fältet vara vänt uppåt. På 
allmänna flaggdagar bör vimpeln undvikas. Då hissas den svenska flaggan. Till skillnad 
mot en nationsflagga kan en vimpel vara hissad även vid mörker. 

Flaggspel till skillnad mot flagga, fana och vimpel omfattas inte av Sveriges lagstiftning 
och tradition. Ett annat ord för flaggspel är signalställ, som normalt används inom 
sjöfarten för att signalera till andra båtar. Varje flagga i signalstället symboliserar en 
bokstav i alfabetet och har en internationellt vedertagen betydelse till exempel står den 
röd-vita flaggan för bokstaven H och betyder att lots finns ombord. Sjöfartens signalställ 
kan används som dekoration på fartyg och på land. Även andra typer av flaggspel kan 
användas som dekoration men då i icke-officiella sammanhang. Flaggspel med 
nationsflaggor är inte avsett för officiell flaggning.  

Stadsledningskontoret bedömer att breddat officiellt firande av FN-dagen enligt motionen 
skulle innebära en bredare tolkning av svenska flaggregler och traditioner, behov av 
utökat uppdrag för stadsledningskontoret och därmed utökad budgetram. Då varje flagga 
är en symbol och ett uttryck för känslor har förslaget i motionen en särskilt stark social 
dimension att väga in vid beslut. 

 

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 
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Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och  
Karin Pleijel (MP) om att i samband med  
FN-dagen flagga för det internationella 
Göteborg  
 
Vem är egentligen göteborgare? När blir man göteborgare? Finns det några 
kriterier som måste uppfyllas? Svaren på frågorna är många och varierar beroende 
på vem man frågar. Vi i Miljöpartiet är måna om att alla människor i Göteborg 
ska känna sig välkomna, och att var och en ser sig som en viktig del i stadens 
mångfald, som är en av våra styrkor. 

Göteborg har alltid varit en stad som välkomnar det internationella. 
Yrkesskickliga personer från Holland och Skottland både byggde och medverkade 
till att utveckla Göteborg på 1600-talet. Ett öppet, tillåtande och internationellt 
samhälle skapar en kreativ miljö och leder till ökad förståelse - om både andra 
kulturer och den egna kulturen. Ett sådant samhälle leder till utveckling och 
innovation som inte hade varit möjlig annars. Ett internationellt samhälle har en 
bredd av resurser att tillgå. Att ta tillvara dessa resurser är viktigt också för att 
skapa en gemenskap och vilja till delaktighet. Mångfald, öppenhet och solidaritet 
är grunden för ett gott samhälle där alla får komma till sin rätt. Vi gröna kämpar 
för att människor ska få leva det liv de själva önskar, utan förtryck eller fördomar.  

I Svensk grundlag står det att etniska, språkliga och religiösa minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. 
Olika kulturella grupper behöver få utrymme och erkännande. Med en ständigt 
pågående dialog och ömsesidighet skapas gemenskap och förtroende.  

Vi vill att Göteborg ska vara en levande, stolt, internationell stad. Vi vill därför en 
gång om året fira det internationella Göteborg i samband med FN-dagen den 24 
oktober, då genom att flaggor från stadens alla invånares nationaliteter hissas. Det 
visar att vi är stolta över att vara en mångkulturell stad och kan skapa en ökad 
gemenskap och samhörighet. 
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Göteborgs stad flaggar redan med FN-flaggan på FN-dagen. Staden flaggar 
dessutom på Samernas nationaldag, Sverigefinnarnas dag, Romadagen, 
Europadagen, Norges nationaldag, Danmarks grundlagsdag, Islands nationaldag, 
Torndedalingarnas dag, Resandefolkets dag, Finlands självständighetsdag. Vi vill 
nu att Göteborgs Stad ska bredda firandet av FN-dagen och även flagga för det 
internationella Göteborg.  

Kommunfullmäktige föreslås att besluta: 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med FN-dagen 24 oktober flagga 
för det internationella Göteborg med flaggspel från stadens alla nationaliteter runt 
om i staden. 

 
 
Abdullahi Mohamed (MP)              Karin Pleijel (MP)  
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