Konstitutionsutskottets betänkande
2012/13:KU16

Allmänna helgdagar m.m.
Sammanfattning
I detta betänkande behandlas 26 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2011 och 2012. Yrkandena avser flaggdagar och flaggning, en minnesdag för Raoul Wallenberg, frågor om den svenska nationalsången, en
nationell dag till minne av slaveriets avskaffande, svenska hedersmedborgare, första maj som allmän helgdag, ett minnesår för demokratins genombrott, ordensväsendet och medborgarskapsceremonier.
Ett antal av motionsyrkandena rör samma eller i huvudsak samma frågor som utskottet tidigare har behandlat under valperioden och bereds av
den anledningen i förenklad ordning. Yrkandena som bereds förenklat
behandlar EU-flaggan, Europadagen och dagen för val till Europaparlamentet som allmän flaggdag, ordensväsendet och medborgarskapsceremonier.
Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som
sin mening vad utskottet anfört om att riksdagen bör uppmärksamma att
hundra år förflutit sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige.
Utskottet avstyrker samtliga övriga motionsyrkanden. Utskottet hänvisar
i huvudsak till tidigare ställningstaganden i de frågor som berörs i dessa
motioner.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
1.

Flaggdagar och flaggning
Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K205 av Roland Utbult (KD),
2012/13:K308 av Johan Johansson (M) och
2012/13:K375 av Edward Riedl (M).

2.

Minnesdag tillägnad Raoul Wallenberg
Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K257 av Patrick Reslow (M),
2011/12:K294 av Hans Backman m.fl. (FP),
2011/12:K304 av Mikael Oscarsson och Caroline Szyber (båda KD),
2012/13:K263 av Hans Backman m.fl. (FP) och
2012/13:K340 av Mikael Oscarsson (KD).

3.

Sveriges nationalsång
Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K324 av Sven-Erik Österberg (S),
2011/12:K371 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD)
och
2012/13:K332 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD).

4.

Nationell dag till minnet av slaveriets avskaffande
Riksdagen avslår motion
2012/13:K255 av Hillevi Larsson (S).

5.

Svenska hedersmedborgare
Riksdagen avslår motion
2012/13:K275 av Mats Pertoft (MP).

6.

Första maj som allmän helgdag
Riksdagen avslår motion
2012/13:K384 av Mattias Karlsson och Erik Almqvist (båda SD).

7.

Minnesår för demokratins genombrott
Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad
utskottet anfört om att riksdagen vid lämplig tidpunkt och i lämplig
form bör uppmärksamma att hundra år förflutit sedan demokratin
fick sitt genombrott i Sverige. Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2012/13:K247 av Leif Pagrotsky (S).

8.

Motioner som bereds förenklat
Riksdagen avslår motionerna

3

2012/13:KU16

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT

2011/12:K206 av Kent Ekeroth och Björn Söder (båda SD),
2011/12:K216 av Eva Flyborg (FP),
2011/12:K248 av Hans Backman (FP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:K331 av Walburga Habsburg Douglas och Margareta Cederfelt (båda M),
2011/12:K344 av Otto von Arnold (KD),
2012/13:K262 av Hans Backman (FP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:K266 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD),
2012/13:K274 av Mats Pertoft (MP) och
2012/13:K387 av Walburga Habsburg Douglas och Cecilia
Widegren (båda M).

Stockholm den 9 april 2013
På konstitutionsutskottets vägnar

Peter Eriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill
(M), Björn von Sydow (S), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i
Stockaryd (S), Lars Elinderson (M), Karl Sigfrid (M), Phia Andersson (S),
Karin Granbom Ellison (FP), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans Ekström (S),
Kajsa Lunderquist (M), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD), Mia
Sydow Mölleby (V) och Lena Sommestad (S).
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Redogörelse för ärendet
I betänkandet behandlas 26 motionsyrkanden från allmänna motionstiden
2011 och 2012. Yrkandena avser flaggdagar och flaggning, en minnesdag
för Raoul Wallenberg, frågor om den svenska nationalsången, en nationell
dag till minne av slaveriets avskaffande, svenska hedersmedborgare, första
maj som allmän helgdag, ett minnesår för demokratins genombrott, ordensväsendet och medborgarskapsceremonier.
Ett antal av motionsyrkandena rör samma eller i huvudsak samma frågor som utskottet tidigare har behandlat under valperioden och bereds av
den anledningen i förenklad ordning. Yrkandena som bereds förenklat
behandlar EU-flaggan, Europadagen och dagen för val till Europaparlamentet som allmän flaggdag, ordensväsendet och medborgarskapsceremonier.
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Utskottets överväganden
Flaggdagar och flaggning
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionerna om införande
av allmän flaggdag den 29 maj och en särskilt utformad flagga
för användning på fritidsbåtar.

Motionerna
I motion 2012/13:K308 av Johan Johansson (M) yrkar motionären att möjligheten att göra veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag bör ses
över. Sedan 2008 högtidlighålls den 29 maj som veterandag inom Sveriges
försvarsmakt. Veterandagen syftar till att fira och ge erkänsla till Sveriges
samtliga veteraner och deras anhöriga, inte bara de militära utan även polisen, tullen, Kustbevakningen, Kriminalvården och andra myndigheter. Från
och med 2012 har veterandagen status som statsceremoni, vilket garanterar
att den regelbundet firas på samma datum varje år. Att uppgradera den
svenska veterandagen till att också vara allmän flaggdag skulle enligt motionären möjliggöra för de svenskar som inte har möjlighet att delta vid de
officiella statsceremonierna att privat visa sin uppskattning för Sveriges
militära veteraner. Det skulle också öka kunskapen om veterandagen hos
befolkningen i stort om den fanns med i almanackor och kalendrar som en
särskild flaggdag.
I motion 2012/13:K375 av Edward Riedl (M) föreslås en översyn av
lagen om Sveriges flagga i syfte att möjliggöra för båtägare att använda en
tvåuddad flagga. Motionären anför att en tvåuddad eller tretungad variant
av flaggan sedan 1500-talet har använts som ”fältflagga till sjöss” och att
den under 1800-talet också användes flitigt bland privata båtägare. Den
tvåuddade varianten förekommer också i dag på svenska fritidsbåtar, något
som enligt motionären egentligen strider mot gällande flagglag. I flera av
Sveriges grannländer, exempelvis i Finland och Danmark, har man moderniserat lagstiftningen så att det nu finns en lagreglerad möjlighet att
använda en särskild flagga till sjöss. Motionären anför att det vore rimligt
om också Sverige såg över möjligheten att uppdatera lagen om Sveriges
flagga så att också svenska fritidsbåtägare får en sådan möjlighet. Den
situation som råder i dag när många båtägare flaggar på ett sätt som strider mot lagen kan enligt motionären inte anses vara önskvärd för någon,
och en moderniserad lag skulle också kunna verka för att skapa en harmoni på detta område mellan den gällande lagstiftningen och det allmänna
rättsmedvetandet.
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Även i motion 2012/13:K205 av Roland Utbult (KD) föreslås att det
blir möjligt för svenska fritidsbåtar att använda en tvåtungad flagga. Som
argument framförs bl.a. att tungad flagga är tillåten på fritidsbåtar i andra
nordiska länder (Danmark och Norge). Vidare anförs att sådana svenska
flaggor säljs via internet. Enligt motionären finns det även starka önskemål
från fritidsbåtssektorn om att regeringen snarast bör se över möjligheten
att genom en lagändring öppna för tvåtungad fritidsbåtsflagga.

Bakgrund
I proposition 1981/82:109 med förslag till ny lagstiftning om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga framhölls att det då inte fanns några bindande
föreskrifter om flaggning på bestämda dagar – frånsett på Försvarsmaktens
område. Emellertid hade s.k. allmänna flaggdagar angetts i den vanliga
almanackan alltsedan 1939. Denna förteckning över flaggdagar hade karaktären av inofficiell rekommendation och hade tillkommit på initiativ av
Bestyrelsen för svenska flaggans dag. Tanken på att införa en skyldighet
att på de allmänna flaggdagarna flagga på byggnader som inrymmer statliga myndigheter och institutioner avvisades av ekonomiska och praktiska
skäl. Flaggningsfrågan borde därför liksom dittills lämnas oreglerad förutom inom Försvarsmakten. Detta innebar att varje civil myndighet själv
utifrån praktiska och andra överväganden fick avgöra i vilken utsträckning
seden att flagga på de allmänna flaggdagarna lämpligen kunde upprätthållas. Mot bakgrund av att konstitutionsutskottet vid åtskilliga tillfällen
behandlat önskemål om att de allmänna flaggdagarna skulle förtecknas och
fastställas officiellt föreslogs att så skulle ske.
När det gäller frågan om vilka dagar som borde tas upp som flaggdagar
påpekades i propositionen att flaggdagarna i princip hade varit oförändrade
i drygt 40 år och att de således hade vuxit sig in i allmänhetens medvetande. Därför borde ingen uteslutas utan starka skäl. De dåvarande 15
flaggdagarna borde alltså behållas. Två nya flaggdagar föreslogs med hänsyn bl.a. till uttalanden från riksdagens sida. Det gällde dagen för riksdagsval och FN-dagen den 24 oktober.
För att det skulle bli möjligt att utan riksdagsbehandling ändra i förteckningen när förhållandena ändrades för de kungliga flaggdagarna, rekommenderades i den promemoria som låg till grund för propositionen att de
allmänna flaggdagarna skulle anges i en förordning. Förordningen
(1982:270) om allmänna flaggdagar utfärdades i april 1982 och innehåller
endast en förteckning över de 17 flaggdagarna. Förordningen har aldrig
ändrats.

Gällande rätt
Allmänna flaggdagar är enligt förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar
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– nyårsdagen
– den 28 januari: konungens namnsdag
– den 12 mars: kronprinsessans namnsdag
– påskdagen
– den 30 april: konungens födelsedag
– den 1 maj
– pingstdagen
– den 6 juni: Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
– midsommardagen
– den 14 juli: kronprinsessans födelsedag
– den 8 augusti: drottningens namnsdag
– dag för val i hela riket till riksdagen
– den 24 oktober: FN-dagen
– den 6 november: Gustav Adolfsdagen
– den 10 december: Nobeldagen
– den 23 december: drottningens födelsedag
– juldagen.
Enligt lagen (1982:269) om Sveriges flagga är Sveriges flagga blå med ett
gult kors. Korset är vinkelrätt ställt mot flaggans kanter. Flaggan är tvärskuren eller tretungad. Den tvärskurna flaggans höjd förhåller sig till dess
längd som 10 till 16. På de inre fälten förhåller sig höjden till längden
som 4 till 5 och på de yttre som 4 till 9.
I lagens andra paragraf regleras den tretungade flaggans mått och
utseende. Statschefen och, med dennes tillstånd, andra medlemmar av det
kungliga huset får använda tretungad flagga med eller utan stora eller lilla
riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt. Den tretungade flaggan används
vidare som örlogsflagga av Försvarsmakten och, enligt föreskrifter som
regeringen bestämmer, av andra myndigheter som bedriver militär verksamhet. När en sådan flagga är befälstecken, markeras detta genom en särskild
beteckning i övre inre fältet.
I övrigt används den tvärskurna flaggan, vilket är uttryckligen reglerat i
4 §.
I 16 kap. 7 § brottsbalken fanns tidigare en bestämmelse som innebar
att den som offentligen skymfat Sveriges flagga eller vapen eller annat
rikets tecken kunde dömas för skymfande av rikssymbol till böter eller
fängelse i högst sex månader. Bestämmelsen upphävdes den 1 juli 1970
(prop. 1970:12, första lagutskottets utlåtande nr 47, SFS 1970:225).
Vid en jämförelse med förhållandena i övriga Norden kan konstateras
att i Norge kan medlemmar av Kongelig Norsk Seilforening (KNS) under
vissa förutsättningar använda en särskild båtflagga (splittflagg). Båten
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måste vara registrerad i föreningens register och ägaren måste vara norsk
medborgare och vara medlen i föreningen. Båten måste vidare vara under
ägarens befäl eller föras av någon som är ägarens representant, förutsatt att
även denna person är medlem i föreningen. Vidare måste båtens namn
synas tydligt och detta namn måste överensstämma med namnet i föreningens register.
I Danmark kan fritidsbåtar, enligt ett tillkännagivande av Statsministeriet från 1957, om vissa förutsättningar är uppfyllda använda en s.k.
yachtflagga, vilken är en tvåtungad örlogsflagga med bokstäverna Y.F. i
gult i den översta fyrkanten närmast stången. Vissa segel- och roddklubbar
har även enligt resolutioner från 1873–1899 getts tillåtelser till att använda
särskilda yachtflaggor som innehåller andra kännetecken i flaggans övre
kvadrant.
I Finland finns en särskild förordning från 1983 om fritidsfarkosters flaggor. Enligt denna förordning kan Sjöfartsstyrelsen bevilja båtföreningar
som är registrerade i föreningsregistret rätt att föra specialflaggor, däribland en tvåtungad som är avsmalnande från stången.

Tidigare behandling
Flaggdagar
Utskottet har tidigare behandlat yrkanden om att Europadagen den 9 maj
och dagen för allmänna val till Europaparlamentet ska vara allmänna flaggdagar, senast i betänkandena 2009/10:KU31 och 2010/11:KU25. Utskottet
har påpekat att den 9 maj anges som Europadagen i svenska almanackor
och att det finns skäl att uppmärksamma den dagen på olika sätt, liksom
dagen för val till Europaparlamentet. Utskottet har dock inte varit berett
att förorda att nya flaggdagar införs.

Utskottets ställningstagande
Veteransoldatpolitiken har på senare år getts stor uppmärksamhet inte
minst genom att den 29 maj sedan 2012 är en statsceremoni. Inom Försvarsmakten finns en särskild veteranavdelning som är direkt rådgivande
till överbefälhavaren och andra chefer i högkvarteret och som ansvarar för
att samordna och ge stöd till veteraner, förbandschefer och ideella organisationer. På veterandagen firas alla Sveriges veteraner och deras anhöriga
med en ceremoni vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Det
gäller inte bara de militära utan även polisen, tullen, Kustbevakningen, Kriminalvården, Folke Bernadotteakademin och Sida m.fl. Även Försvarsmaktens ideella samarbetsorganisationer Veteranförbundet Fredsbaskrarna,
Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen och Sveriges militära kamratföreningars riksförbund brukar delta i firandet. Utskottet konstaterar att den
29 maj 2013 invigs det nya nationella veteranmonumentet i samband med
firandet av veterandagen vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Utskottet
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anser i likhet med motionären att det finns all anledning att uppmärksamma veteraner som fullgjort uppdrag för landet. Utskottet är dock inte
berett att förorda ändringar av flaggdagarna så som de är reglerade i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar och avstyrker motion
2012/13:K308.
Utskottet konstaterar att särskilda båtflaggor under vissa omständigheter
kan användas av fritidsbåtägare i våra grannländer men finner inte skäl att
i nuläget förorda nya sätt att använda olika format av den svenska flaggan
och avstyrker motionerna 2012/13:K375 och 2012/13:K205.

Minnesdag tillägnad Raoul Wallenberg
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår motionerna med hänvisning till att 27 augusti i
Akademialmanackan införts som en minnesdag tillägnad Raoul
Wallenberg.

Motionerna
I motion 2011/12:K304 av Mikael Oscarsson och Caroline Szyber (båda
KD) föreslås att det inrättas en Raoul Wallenberg-dag. Raoul Wallenberg
räddade med fara för sitt eget liv tiotusentals judar från en säker död i
nazisternas läger. Den kamp som Raoul Wallenberg utkämpade mot antisemitism är enligt motionärerna ingalunda avslutad, inte ens i Raoul Wallenbergs hemland. Det finns enligt motionärerna många sätt för oss svenskar
att uppmärksamma en av vår tids mest hjältemodiga medborgare. Här i
Sverige avsätter vi vissa dagar för att uppmärksamma barnen, kvinnorna,
miljön, FN etc. Motionärerna anser att det vore på sin plats att också
avsätta en dag för att hedra Raoul Wallenberg. Det kan vara en dag då
kampen mot nazism, rasism och antisemitism aktualiseras.
Även i motion 2012/13:K340 av Mikael Oscarsson (KD) föreslås att en
minnesdag inrättas till minnet av Raoul Wallenberg. I arbetet mot antisemitism, främlingsfientlighet och förföljelser av olika minoriteter menar motionären att det vore värdefullt med en dag att uppmärksamma Raoul
Wallenberg. Dessutom ger det en möjlighet att hedra Raoul Wallenberg,
och även om det blir en försenad upprättelse vore det hedervärt av Sveriges riksdag att fatta detta beslut. Runt om i världen uppmärksammas
hans insatser på många olika sätt. Vägar och torg uppkallas efter honom,
han tillerkänns hedersmedborgarskap, och skolor undervisar om hans insatser men enligt motionären är han märkvärdigt okänd i sitt hemland. I
motionen föreslås att den 27 augusti, då Raoul har namnsdag, inrättas som
Raoul Wallenbergs dag. Motionären påtalar att ny uppmärksamhet kring
Raoul Wallenberg och hans insats skulle uppmuntra fler unga män och
kvinnor att göra stora medmänskliga insatser framöver.
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I motion 2011/12:K294 av Hans Backman m.fl. (FP) föreslås att en
svensk minnesdag införs tillägnad Raoul Wallenbergs minne. I motionen
påtalas att det i flera länder finns minnesdagar till hans ära men i Sverige,
hans hemland, finns ingen minnesdag. Det är enligt motionärerna hög tid
att införa en sådan minnesdag också i Sverige. Detta för att hedra Raoul
Wallenbergs insatser och också för att visa att vi i Sverige är stolta över
det han åstadkom. Enligt motionärerna uppmärksammas inte Raoul Wallenbergs gärningar så mycket i svensk skola och svenska läromedel. En
minnesdag skulle ge möjligheter till ett årligt uppmärksammande där skolor med utgångspunkt från Raoul Wallenberg kan diskutera vad personligt
ansvar och mod kan betyda i arbetet mot främlingsfientlighet och antisemitism.
Även i motion 2012/13:K263 av Hans Backman m.fl. (FP) från allmänna motionstiden hösten 2012 yrkas på en svensk minnesdag till Raoul
Wallenbergs minne. Detsamma yrkas i motion 2011/12:K257 av Patrick
Reslow (M). En nationell minnesdag skulle t.ex. i skolor kunna bli en dag
då man ägnar sig åt att uppmärksamma kampen mot odemokratiska ideologier såsom kommunism och nazism samt kampen för fred och människovärde. Inte minst skulle man med olika seminarier och utställningar kunna
uppmärksamma behovet av tolerans och av att motverka alla hatbrott.
Motionären påtalar att Raoul Wallenberg över hela världen har blivit en
symbol för civilkurage och tolerans. Minnesdagar till hans ära finns i flera
länder men inte i hans hemland.

Bakgrund
Nobeldagen och FN-dagen är allmänna flaggdagar enligt förordningen om
allmänna flaggdagar. Andra dagar förutom allmänna flaggdagar och kyrkliga högtidsdagar som har getts särskild beteckning i svenska almanackor
är bl.a. Internationella kvinnodagen den 8 mars, Europadagen den 9 maj
och Internationella barndagen den 2 oktober.
Forum för levande historia har regeringens uppdrag att främja högtidlighållandet av Förintelsens dag den 27 januari.

Svar på skriftliga frågor
I ett svar den 13 december 2006 på en skriftlig fråga (2006/07:302) om en
svensk minnesdag för Raoul Wallenberg anförde utrikesminister Carl Bildt:
För sitt hjältemod har Raoul Wallenberg hedrats i Sverige och internationellt. Han har utnämnts till hedersmedborgare i USA, Kanada och
Israel. Universitet, forskningsinstitut, skolor, gator och torg på många
platser i världen har uppkallats efter Raoul Wallenberg. I den svenska
almanackan förekommer inte officiella dagar för att hedra eller minnas
enskilda personligheter. Förutom religiösa och andra officiella helgdagar, markeras där kungliga bemärkelsedagar, liksom bemärkelsedagar
av internationell karaktär – exempelvis FN-dagen, Europadagen, internationella kvinnodagen och Förintelsens minnesdag. Regeringen fattar
däremot inte beslut om minnesdagar för enskilda personer – hur bety-
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delsefulla dessa personer och deras insatser än må vara, som i fallet
Raoul Wallenberg. Men jag ser mer än gärna att enskilda initiativ tas
för att anordna en minnesdag och där skulle företrädare för regeringen
kunna medverka.
Som svar på ytterligare en skriftlig fråga (2009/10:244) anförde utrikesminister Carl Bildt den 26 november 2009 bl.a.:
I den svenska almanackan förekommer inga helg- eller flaggdagar för
att hedra eller minnas enskilda personligheter. Förutom religiösa och
folkliga helgdagar, markeras där kungliga bemärkelsedagar, liksom
bemärkelsedagar av internationell karaktär såsom FN-dagen, Europadagen, Internationella kvinnodagen och Förintelsens minnesdag. Det enda
undantaget är Nobeldagen, som är att betrakta som en minnesdag till
vetenskapen och litteraturen, snarare än till Alfred Nobels person.
Jag ser emellertid gärna att enskilda initiativ tas till en minnesdag
för att hedra Raoul Wallenberg.

Tidigare behandling
Utskottet har tidigare vid flera tillfällen behandlat motioner om Raoul Wallenberg, bl.a. i betänkande KU 1987/88:10 då utskottet liksom tidigare
framhöll betydelsen av att man i framtiden håller minnet av hans insatser
levande. Utskottet fann det dock inte påkallat att föreslå några särskilda
åtgärder.
I betänkande 2001/02:KU9 framhöll utskottet den stora betydelsen av
att man i framtiden håller minnet av Raoul Wallenbergs insatser levande.
Utskottet ansåg det emellertid inte vara påkallat med något initiativ från
riksdagens sida med anledning av en motion om inrättande av Raoul Wallenbergs dag.
I betänkande 2003/04:KrU1 avstyrkte kulturutskottet en motion om inrättande av Raoul Wallenbergs dag med motiveringen att det får ankomma
på Forum för levande historia eller andra berörda institutioner m.fl. att
avgöra om och i så fall hur och när Raoul Wallenbergs minne ska hedras.
I betänkandena 2003/04:KU15, 2005/06:KU24 och 2006/07:KU15
avstyrktes motioner om en minnesdag för Raoul Wallenberg med hänvisning till tidigare ställningstaganden.
Kulturutskottet avslog i betänkande 2007/08:KrU5 motionsyrkanden om
en minnesdag för Raoul Wallenberg och om att Raoul Wallenberg postumt
skulle utses till hedersmedborgare i Sverige. Kulturutskottet ansåg då liksom tidigare att Wallenbergs liv och verksamhet var en förebild för ett
demokratiskt samhälle och kunde tjäna som symbol då det gäller arbetet
för alla människors lika värde. Kulturutskottet anförde att han otvivelaktigt
var en av de allra mest kända svenskarna i utlandet och att minnet av hans
civilkurage och modiga räddningsaktioner lever kvar i stora delar av världen. Kulturutskottet ansåg dock att motionerna inte borde föranleda någon
åtgärd från riksdagens sida.
I betänkande 2009/10:KU31 avstyrktes i förenklad ordning ett motionsyrkande om att inrätta en minnesdag för Raoul Wallenberg.
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I betänkandet 2010/11:KU25 framhöll utskottet den stora betydelsen av
att hålla minnet av Raoul Wallenbergs insatser levande. Utskottet ansåg
emellertid att det får ankomma på Forum för levande historia eller andra
berörda institutioner att avgöra om och i så fall hur och när minnet av
Raoul Wallenberg bör hedras såsom föreslås i motionerna. Utskottet
avstyrkte därför motionerna.

Artikel publicerad i Dagens Nyheter
I Dagens Nyheter den 4 januari 2013 publicerades en artikel med rubriken
Nu inför vi en minnesdag för Raoul Wallenberg, underskriven av bl.a. kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, utbildningsminister Jan Björklund och
demokratiminister Birgitta Ohlsson.
Sammanfattningsvis anfördes att det inte finns någon formell väg att
bestämma minnesdagar. Artikelförfattarna förde i artikeln fram den 27
augusti – Raoul-dagen – som Raoul Wallenbergs dag och ansåg att datumet, i början av terminen, är speciellt lämpligt för skolornas aktiviteter.
I artikeln påtalades att genom att Sverige får en Raoul Wallenbergs dag
garanteras att Raoul Wallenbergs gärning inte glöms, att Raoul Wallenbergåret får en kontinuitet och att vi får en bra utgångspunkt för att ständigt
erinra oss betydelsen av att var och en står upp mot intoleransen.

Utskottets ställningstagande
Utskottet konstaterar att Svenska Akademien på sitt sammanträde den 14
februari 2013 på förslag från språkkommittén beslutade att bifalla en begäran om införande av Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti i Akademialmanackan. I och med detta får motionsyrkandena 2011/12:K304, 2012/13:
K340, 2011/12:K294, 2012/13:K263 och 2011/12:K257 anses tillgodosedda och motionerna avstyrks.

Sveriges nationalsång
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionerna om att ge nationalsången officiell status genom ett politiskt beslut.

Motionerna
I motionerna 2011/12:K371 och 2012/13:K332 av Carina Herrstedt och
Mattias Karlsson (båda SD) föreslås att Du gamla, du fria bör ges officiell
status som Sveriges nationalsång.
Du gamla, du fria är det musikverk som av tradition används som Sveriges nationalsång, men till skillnad från många andra nationalsånger har
den aldrig officiellt antagits som nationalsång genom ett politiskt beslut.
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Det finns således inget juridiskt skydd för Du gamla, du fria, utan dess
status som nationalsång vilar helt på traditionen. Det saknas enligt motionärerna hållbara motiv till varför det inte finns en officiellt antagen nationalsång i likhet med Sveriges nationaldag, svenska språket och vår
svenska flagga.
I motion 2011/12:K324 av Sven-Erik Österberg (S) föreslås att Du
gamla, du fria officiellt antas som Sveriges nationalsång. Sången saknar i
dag det officiella och juridiska erkännande som en nationalsång enligt
motionären bör ha. Sverige har en officiell nationaldag sedan 1982 och det
finns lag på att svenska är landets officiella språk. Det finns även lagar
som skyddar landets officiellt erkända minoritetsspråk. Även den svenska
flaggan är officiellt antagen. Att anta Du gamla, du fria som Sveriges nationalsång vore enligt motionären ett lämpligt sätt att ge sången en juridisk
status och från statens sida uppmärksamma 200-årsminnet av textförfattaren Richard Dybecks födelse.

Tidigare behandling
Konstitutionsutskottet har vid ett flertal tillfällen behandlat frågan om nationalsången. Senast skedde detta i betänkande 2009/10:KU31. Behandlingen
skedde förenklat med motiveringen att utskottet inte fann skäl att ta upp
yrkandet till närmare behandling eftersom frågan hade behandlats tidigare
under mandatperioden i betänkandet 2008/09:KU6. Utskottet vidhöll den
tidigare bedömningen i frågan. I betänkandet 2008/09:KU6 anfördes att
utskottet behandlade frågan om Du gamla, du fria som nationalsång senast
i betänkande 2003/04:KU15. Utskottet vidhöll där ett tidigare ställningstagande, som innebär att det inte finns behov av ett juridiskt erkännande av
sången som Sveriges nationalsång. Utskottet ansåg inte heller vid denna
tidpunkt att det behövdes ett juridiskt erkännande av Du gamla, du fria
som nationalsång och motionerna avstyrktes.
I betänkandet 2003/04:KU15 hänvisade utskottet till betänkande 2000/01:
KU15 i vilket uttalades att det inte fanns behov av ett juridiskt erkännande
av Du gamla, du fria som Sveriges nationalsång, och avstyrkte en motion
med yrkande om ett tillkännagivande om ett juridiskt erkännande av
sången. I betänkande 2001/02:KU9 vidhöll utskottet sin tidigare bedömning.
I betänkande 1987/88:KU10 uttalade utskottet följande:
Den utveckling som lett till att ”Du gamla, Du fria” numera allmänt
betraktas som Sveriges nationalsång har ägt rum utan påverkan av
några av statsmakterna fattade beslut. Såvitt utskottet kunnat bedöma
bör det för dem som anser angeläget att vi äger en sång med karaktär
av nationalsång framstå såsom väsentligt, att denna sång kunnat få så
fast förankring hos mycket stora grupper av vårt folk att dess egenskap
av nationalsång i praktiken icke ifrågasättes. Enligt utskottet bör en
nationalsång tillkomma på detta sätt och utskottet anser icke motiverat
med något officiellt fastställande av nationalsång för Sverige.
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Utskottets ställningstagande
Utskottet finner inte skäl att frångå sin tidigare uppfattning i frågan om
behovet av att genom ett politiskt beslut anta Du gamla, du fria som nationalsång och avstyrker motionerna 2011/12:K371, 2012/13:K332 och
2011/12:K324.

Nationell dag till minnet av slaveriets avskaffande
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionen om en nationell
dag till minnet av slaveriets avskaffande.

Motionen
I motion 2012/13:K255 av Hillevi Larsson (S) föreslås inrättandet av en
nationell dag till minne av slaveriets avskaffande.
Betydelsen av historiska minnesdagar ska inte underskattas. Syftet är att
minnas och hedra offren, men även att protestera mot liknande saker som
händer i vår egen tid. En nationell svensk dag till minne av slaveriets
avskaffande skulle kunna få stor betydelse. Den 9 oktober 1847 frigavs
den siste slaven i svensk ägo på ön Saint-Barthélemy, dåvarande svensk
koloni.
Men inrättandet av en minnesdag förutsätter enligt motionären att vi är
beredda att erkänna att Sverige varit delaktigt i den transatlantiska slavhandeln. En minnesdag skulle vara ett tillfälle att hedra offren för den transatlantiska slavhandeln och hjältarna som bekämpade slaveriet. Fler skulle få
kunskap om det som hände och Sveriges roll i det hela. En minnesdag
skulle enligt motionären även bidra till att uppmärksamma och väcka opinion mot nutida slavhandel och slavarbete. Ättlingarna till offren för
slavhandeln drabbas än i dag av förtryck.

Bakgrund
Med anledning av 200-årsminnet av den transatlantiska slavhandelns avskaffande fick Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (dir. 2007:114)
den 19 juni 2007 genom tilläggsdirektiv i uppdrag att under 2007 på olika
sätt informera om slaveriet. Det skulle ske i samverkan med organisationer
som arbetar för mänskliga rättigheter och mot rasism och diskriminering,
bl.a. afrikanska grupper i Sverige. Vid genomförandet av uppdraget skulle
delegationen uppmärksamma nutida problem som rör mänskliga rättigheter
i Sverige, t.ex. rasism, diskriminering och människohandel, i ett historiskt
sammanhang. Uppdraget skulle redovisas senast den 31 mars 2008.
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Bakgrunden till uppdraget var att FN:s generalförsamling i en resolution, antagen med konsensus, hade uppmanat alla medlemsstaterna att
under 2007 högtidlighålla 200-årsjubileet av den transatlantiska slavhandelns avskaffande (A/RES/61/19).
I tilläggsdirektiven anförde regeringen att den kampanj som ledde till
att den brittiska regeringen 1807 förbjöd den transatlantiska slavhandeln i
många avseenden kan betecknas som den första moderna folkrörelsen mot
rasism, för människors lika värde och för mänskliga rättigheter. De frågeställningar som kampanjen tog upp hade fortsatt hög aktualitet i det nutida
arbetet för mänskliga rättigheter. Vidare anfördes i tilläggsdirektiven att
Sverige var delaktigt i den transatlantiska slavhandeln, bl.a. genom ett slavfort i nuvarande Ghana, genom kolonin Saint-Barthélemy i Västindien som
utgjorde en av handelsplatserna för slavtrafiken och genom att bojor och
kedjor för slavhandeln under en period utgjorde en betydande svensk exportprodukt. Det kom att dröja trettio år efter det brittiska förbudet innan även
Sverige slutgiltigt förbjöd slavhandeln och ytterligare ett tiotal år innan de
sista slavarna på svenskt territorium frigavs.
I ett delbetänkande (SOU 2008:45) från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige anfördes att delegationen beslutat att ta fram ett kunskapsmaterial om dåtida och nutida former av slaveri i Sverige för
högstadieskolor och genomfört ett högtidlighållande av avskaffandet av
den transatlantiska slavhandeln.
Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter är ett verktyg för att
främja kunskaps- och informationsspridning om de mänskliga rättigheterna
i enlighet med Sveriges konventionsåtaganden. Regeringen informerar på
webbplatsen om mänskliga rättigheter och vad regeringen gör nationellt
och internationellt. Följande information återfinns på webbplatsen:
Slaveri har funnits i olika former och förekommit inom olika kulturer
och under flera tidsepoker. I Norden förekom slaveri under vikingatiden. Även i det antika Grekland samt i Romarriket förekom slaveri.
Under 1600-talet inleddes den transatlantiska slavhandeln. Ett flertal
europeiska länder, däribland Sverige, bedrev slavhandel på den afrikanska västkusten, där slavar exporterades till Västindien, Syd- och
Nordamerika. Under 1800-talet förbjöds slaveri och slavhandel av de
europeiska länderna och den transatlantiska slavhandeln upphörde.
Diskrimineringsombudsmannen, vars uppdrag är att motverka rasism och
etnisk diskriminering, uppmärksammade den 9 oktober 2012 att det var
165 år sedan som Sverige officiellt avslutade sin del i den transatlantiska
slavhandeln vilket skedde den 9 oktober 1847.
Minnesdagen den 9 oktober uppmärksammades genom seminarier i
syfte att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och kopplingen till dagens rasism och etniska diskriminering. I
Stockholm arrangerades bl.a. ett seminarium i riksdagen i samarbete mellan Afrosvenskarnas riksförbund, Kommittén till åminnelse av svensk
transatlantisk slavhandel och Miljöpartiet.
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Tidigare behandling
I betänkande 2003/04:KU15 avstyrkte utskottet motionsyrkanden om att
regeringen skulle vidta aktiva åtgärder för att hedra kampen för slaveriets
avskaffande genom att högtidlighålla den 21 augusti 2004 i enlighet med
FN:s beslut och ge sitt stöd till FN:s arbete för att den 21 augusti ska vara
en dag för högtidlighållandet av kampen mot slaveriet. Utskottet ville framhålla den stora betydelsen av att man i framtiden håller minnet levande av
bl.a. kampen för slaveriets avskaffande. Utskottet ansåg emellertid inte att
det var påkallat med något initiativ från riksdagens sida.
Kulturutskottet har i betänkande 2007/08:KrU6 behandlat ett motionsyrkande om att den 9 oktober skulle bli en nationell minnesdag för slaveriets
avskaffande. Kulturutskottet anförde att Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige som arbetade för att göra mänskliga rättigheter mer kända i
Sverige hade haft ett särskilt uppdrag att under 2007 uppmärksamma slaveriet. FN:s internationella dag mot slaveriet den 2 december 2007 uppmärksammades särskilt med en manifestation. Även Forum för levande historia
hade uppmärksammat slaveriet. Utskottet ansåg inte att något initiativ
behövdes med anledning av motionsyrkandet och avstyrkte det.
I betänkandet 2010/11:KU25 framhöll utskottet betydelsen av att hålla
minnet av kampen mot slaveriet levande men ansåg inte att det behövs
något initiativ från riksdagens sida och avstyrkte den aktuella motionen.

Utskottets ställningstagande
Utskottet vill framhålla vikten av att inte glömma bort de grymheter som
skedde under den transatlantiska slavhandeln. Utskottet konstaterar att frågan om Sveriges delaktighet i den transatlantiska slavhandeln uppmärksammats både på regeringsnivå och genom en minnesdag anordnad av
Diskrimineringsombudsmannen. Utskottet finner inte anledning att föreslå
ytterligare åtgärder och avstyrker motion 2012/13:K255.

Svenska hedersmedborgare
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionen om att införa ett
system med hedersmedborgare på nationell nivå.

Motionen
I motion 2012/13:K275 av Mats Pertoft (MP) föreslås att ett system med
hedersmedborgare bör utredas.
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Sverige har enligt motionären en stolt tradition när det gäller att stödja
mänskliga rättigheter i världen, men en sådan tradition kan ibland också
behöva nya verktyg. Ett sådant möjligt verktyg kan vara att utse hedersmedborgare.
I Sverige är vi stolta över att t.ex. Raoul Wallenberg har utsetts till
hedersmedborgare av såväl Kanada och USA som Israel för sina insatser
att rädda judar från Förintelsen under andra världskriget. Möjligheten att
utse hedersmedborgare skulle även i Sverige kunna vara dels ett sätt att
visa sin uppskattning över insatser olika människor gjort i världen, dels ett
sätt att utöva påtryckningar mot förtryckarregimer i världen.
Att införa en möjlighet att utse hedersmedborgare vore enligt motionären ett sätt att stärka Sveriges kamp för mänskliga rättigheter i världen.

Bakgrund
Begreppet europeisk hedersmedborgare finns sedan slutet av 1990-talet.
Som svar på en skriftlig fråga (E-0303/99) till kommissionen om en förordningsreglering av innebörden av benämningen europeisk hedersmedborgare
svarar kommissionen följande: ”Kommissionen anser inte att titeln europeisk hedersmedborgare kräver lagstiftning och avser inte att föreslå någon
sådan.”
Begreppet hedersmedborgare förekommer i vissa svenska kommuner
och beskrivs som ett sätt för kommunerna att uppmärksamma personer
med anknytning till orten och som har uträttat något som gagnat kommunen i en vid bemärkelse. Valet av hedersmedborgare görs i vissa fall av
kommunfullmäktiges presidium efter förslag från allmänheten.

Tidigare behandling
I betänkande 1985/86:UU27 behandlas frågan om hedersmedborgarskap. I
det aktuella fallet gällde det för Raoul Wallenberg (motion U528). Utrikesutskottet anförde att hedersmedborgarskap är ett institut som inte förekommer i Sverige, men i vissa andra länder, varvid det dock enbart kommer i
fråga såsom hedersbevisning åt medborgare i annat land än det egna.
I betänkande 2007/08:KrU5 behandlar kulturutskottet ett yrkande om att
Raoul Wallenberg postumt ska utnämnas till hedersmedborgare i Sverige.
Utskottet ville i betänkandet erinra om att en sådan hedersbetygelse förekommer i flera kommuner och i några regioner i landet, medan den
däremot inte finns på nationell nivå. Enligt utskottets uppfattning borde de
aktuella motionerna inte föranleda någon åtgärd från riksdagens sida.
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Utskottets ställningstagande
Utskottet konstaterar att begreppet hedersmedborgare används i vissa kommuner och regioner men är inte berett att föreslå för riksdagen att systemet med hedersmedborgare införs på nationell nivå. Utskottet avstyrker
motion 2012/13:K275.

Första maj som allmän helgdag
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionen om att avskaffa
första maj som allmän helgdag.

Motionen
I motion 2012/13:K384 av Mattias Karlsson och Erik Almqvist (båda SD)
föreslås att möjligheterna att avskaffa första maj som allmän helgdag bör
utredas.
Motionärerna anför att den speciella historia och karaktär som omgärdar
första maj gör att den utmärker sig bland våra helgdagar. Till skillnad från
övriga helgdagar är den inte knuten till en tradition som har omfattats av
hela folket, utan endast av en ideologisk och politisk gruppering. På grund
av detta faktum har den därför också ofta haft en splittrande snarare än en
enande inverkan på samhället. Enligt motionärerna skulle tänkbara dagar
att ersätta första maj med kunna vara Engelbrektsdagen, Valborgsmässoafton, statschefens födelsedag eller annandag pingst.

Bakgrund
Vilka dagar som är helgdagar regleras i lagen (1989:253) om allmänna
helgdagar. Enligt 1 § avses med allmän helgdag i lag eller annan författning söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen, nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul, även när de inte infaller
på en söndag, samt långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag,
nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag. I förarbetena till
lagen (prop. 1988/89:114 s. 5) angavs att utöver de allmänna helgdagar
som samtidigt är kyrkliga högtider räknades även första maj som helgdag
enligt lagen (1938:107) om den 1 majs likställande i vissa hänseenden
med allmän helgdag. Någon ändring av antalet heldagar föreslogs inte i
propositionen.
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Tidigare behandling
I betänkande 2001/02:KU9 behandlade konstitutionsutskottet ett antal motioner om att göra nationaldagen den 6 juni till allmän helgdag. Vid behandlingen av motionerna ansåg utskottet att nationaldagen den 6 juni borde bli
allmän helgdag. Utskottet ansåg dock att det var regeringens uppgift att
utarbeta ett förslag om att nationaldagen den 6 juni skulle bli allmän helgdag.
Därefter föreslog regeringen i proposition 2004/05:23 att nationaldagen
skulle bli allmän helgdag från 2005. Regeringen ansåg att förslaget skulle
finansieras genom att en annan helgdag togs bort och föreslog att annandag pingst skulle upphöra att vara allmän helgdag. I övervägandena i
propositionen om vilken helgdag som borde tas bort när nationaldagen
blev helgdag anförde regeringen bl.a. att första maj i kombination med valborgsmässofirandet hade utvecklats till en stor och folklig helg. Första maj
hade firats som en icke-kyrklig folkfest sedan medeltiden. Första maj var
dessutom en helgdag i många länder. Sammantaget borde därför enligt
regeringen första maj vara kvar som allmän helgdag.
I betänkande 2004/05:KU6 anslöt sig konstitutionsutskottet till regeringens bedömning.
I betänkande 2009/10:KU31 påtalade utskottet att första maj sedan
länge har varit en allmän helgdag i Sverige, liksom i många andra länder.
I samband med att nationaldagen blev allmän helgdag övervägdes vilken
annan helgdag som borde upphöra för att finansiera reformen. Övervägandena ledde till att annandag pingst skulle upphöra att vara allmän helgdag.
Utskottet ansåg att antalet helgdagar inte borde ändras och var inte berett
att förorda att någon gällande helgdag skulle tas bort alternativt att någon
ny helgdag skulle införas. Utskottet avstyrkte en motion om att avskaffa
första maj som helgdag.

Utskottets ställningstagande
Utskottet vidhåller sin tidigare inställning i frågan och finner inte anledning att föreslå att någon nu gällande helgdag ska tas bort eller att någon
ny helgdag ska införas. Utskottet avstyrker motion 2012/13:K384.

Minnesår för demokratins genombrott
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen
att riksdagen vid lämplig tidpunkt och i lämplig form bör uppmärksamma att hundra år förflutit sedan demokratin fick sitt
genombrott i Sverige. Utskottet föreslår att riksdagen delvis bifaller motion 2012/13:K247.
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Motionen
I motion 2012/13:K247 av Leif Pagrotsky (S) föreslås ett minnesår för
demokratins genombrott i Sverige. Den viktigaste politiska reformen under
hela 1900-talet var införandet av demokrati i Sverige. Snart är det hundra
år sedan detta skedde. Det bör enligt motionären uppmärksammas på ett
sätt som påminner om att demokratin inte varit självklar i vårt land och att
den kunde införas först efter svår kamp.
Ett jubileumsår för demokratin kräver ambitiösa förberedelser som
sträcker sig över flera år; det kan inte genomföras improviserat i hast.
2018 är det 100 år sedan den liberale statsministern Edén lämnade den
proposition till riksdagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor
som sedan kom att genomföras. Motionären föreslår därför att 2018 görs
till minnesår över demokratins genombrott i Sverige och att det tillsätts en
nationalkommitté, som tar ansvar för förberedelser och genomförande av
minnesåret.

Bakgrund
Regeringen har tidigare tillsatt nationalkommittéer, t.ex. nationalkommittén
till 200-årsminnet av händelserna 1809, nationalkommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 och nationalkommittén för förberedelser inför 1996 års toppmöte om global livsmedelssäkerhet.

Tidigare behandling
Frågor om att värna demokratin har behandlats i betänkande 2011/12:
KU18. I betänkandet behandlade konstitutionsutskottet regeringens skrivelse 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism samt ett antal motionsyrkanden gällande bl.a. demokrati
och mänskliga rättigheter. Utskottet konstaterade att ett mångskiftande
arbete krävs när det gäller att värna och stärka demokratin. Konstitutionsutskottet framhöll i sitt betänkande det utvidgade uppdraget till Forum för
levande historia om att till framför allt skolor sprida framtagna metoder
och arbetsmaterial för att stärka ungdomars demokratiska värderingar samt
regeringens åtgärder för att effektivisera arbetet mot främlingsfientlighet
och liknande former av intolerans.

Utskottets ställningstagande
Utskottet välkomnar initiativ som tas för att värna, stärka och sprida kunskap om vårt demokratiska statskick.
Utskottet anser att riksdagen bör uppmärksamma att den viktigaste politiska reformen under hela 1900-talet, införandet av demokrati i Sverige,
genomfördes för snart hundra år sedan. Detta bör uppmärksammas på ett
sätt som påminner om att demokratin inte alltid varit självklar i vårt land.
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Ett jubileum för demokratin kräver ambitiösa förberedelser och kan inte
genomföras improviserat i hast.
År 1918 lämnade den liberale statsministern Nils Edén den proposition
till riksdagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor som sedan
kom att beslutas 1919. Två år senare, 1921, genomfördes det första riksdagsvalet i vilket både män och kvinnor deltog.
Utskottet föreslår att riksdagen vid lämplig tidpunkt och i lämplig form
uppmärksammar att hundra år har förflutit sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige och att det tillsätts en kommitté som tar ansvar för förberedelser och genomförande av detta jubileum. Det är enligt utskottets
mening önskvärt att riksdagens samtliga partier deltar i detta arbete. Detta
bör ges riksdagsstyrelsen till känna. Därmed tillstyrker utskottet delvis
motion 2012/13:K247.

Motioner som bereds förenklat
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motioner om EU-flaggan,
Europadagen och dagen för val till Europaparlamentet som allmän flaggdag, ordensväsendet och medborgarskapsceremonier.
I betänkandet behandlas motionsförslag som rör samma eller i huvudsak
samma frågor som utskottet har behandlat tidigare under valperioden.
Under riksmötet 2010/11 har detta gjorts i betänkande 2010/11:KU25, och
riksdagen har i enlighet med utskottets förslag avslagit motionsyrkandena.
Utskottet avstyrker motionerna 2011/12:K331, 2012/13:K387, 2011/12:
K248 yrkande 1 och 2, 2012/13:K262 yrkande 1 och 2, 2011/12:K206,
2012/13:K266, 2011/12:K344, 2012/13:K274 och 2011/12:K216 med hänvisning till detta.
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Förteckning över behandlade förslag
Motioner från allmänna motionstiden hösten 2011
2011/12:K206 av Kent Ekeroth och Björn Söder (båda SD):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att återinföra det kungliga ordensväsendet.

2011/12:K216 av Eva Flyborg (FP):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om medborgarceremonier för att symbolisera ett välkomnande
till Sverige.

2011/12:K248 av Hans Backman (FP):
1.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i motionen om att Europadagen, den 9 maj, bör utses till EUflaggdag.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i motionen om att dagen för allmänna val till Europaparlamentet bör utses till EU-flaggdag.

2011/12:K257 av Patrick Reslow (M):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att införa en nationell minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs minne.

2011/12:K294 av Hans Backman m.fl. (FP):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att införa en svensk minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs
minne.

2011/12:K304 av Mikael Oscarsson och Caroline Szyber (båda KD):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att inrätta Raoul Wallenberg-dag.

2011/12:K324 av Sven-Erik Österberg (S):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att officiellt anta Du gamla, du fria som Sveriges nationalsång.
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2011/12:K331 av Walburga Habsburg Douglas och Margareta
Cederfelt (båda M):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att använda EU-flaggan på statliga offentliga byggnader.

2011/12:K344 av Otto von Arnold (KD):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att reformera det offentliga ideella belöningssystemet.

2011/12:K371 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att ge ”Du gamla, du fria” officiell status som Sveriges nationalsång.

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2012
2012/13:K205 av Roland Utbult (KD):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att det bör göras möjligt för svenska fritidsbåtar att använda
tvåtungad flagga.

2012/13:K247 av Leif Pagrotsky (S):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om ett minnesår för demokratins genombrott i Sverige.

2012/13:K255 av Hillevi Larsson (S):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om inrättande av en nationell dag till minne av slaveriets avskaffande.

2012/13:K262 av Hans Backman (FP):
1.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i motionen om att utse Europadagen, den 9 maj, till allmän
flaggdag.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i motionen om att dagen för allmänna val till Europaparlamentet bör utses till allmän flaggdag.

2012/13:K263 av Hans Backman m.fl. (FP):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att en svensk minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs minne
bör införas.
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2012/13:K266 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att återinföra det kungliga ordensväsendet.

2012/13:K274 av Mats Pertoft (MP):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att förnya ordens- och titelväsendet i Sverige i syfte att motivera.

2012/13:K275 av Mats Pertoft (MP):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att utreda införandet av ett system med hedersmedborgare.

2012/13:K308 av Johan Johansson (M):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om behovet av att se över möjligheten att gör veterandagen till
allmän flaggdag.

2012/13:K332 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att ge ”Du gamla, du fria” officiell status som Sveriges nationalsång.

2012/13:K340 av Mikael Oscarsson (KD):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att inrätta den 27 augusti som Raoul Wallenbergs dag.

2012/13:K375 av Edward Riedl (M):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om behovet av en översyn av lagen om Sveriges flagga i syfte
att möjliggöra för en svensk båtflagga.

2012/13:K384 av Mattias Karlsson och Erik Almqvist (båda SD):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att utreda möjligheterna att avskaffa första maj som allmän
helgdag.

2012/13:K387 av Walburga Habsburg Douglas och Cecilia Widegren
(båda M):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om användande av EU-flaggan på statliga offentliga byggnader.

Tryck: Elanders, Vällingby 2013
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