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Svar på motion 2019:02 från Pontus Lamberg (KD) – Högtidlighåll
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KS-2019/185
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning
I februari 2019 inkom en motion om att Knivsta kommun ska högtidlighålla Berlinmurens fall
genom flagghissning och att dagens betydelse ska belysas i skolan genom en årlig temadag.
En flagghissning med omnämnt syfte skulle kräva att det är tydligt för allmänheten vad det är
som högtidlighålls och varför det högtidlighålls samt att Knivsta kommuns riktlinjer för
flaggning revideras. Förvaltningen bedömer att motionen är av politisk karaktär och kan vara
kontroversiell för allmänheten.
Temadagar av en större omfattning beslutas av lärare och rektorer på respektive skola. En
mindre temadag på ämnet riskerar att strida mot läroplanen i avseende att barnen ”inte får bli
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”.
Bakgrund
Den 13 februari 2019 inkom en motion från Pontus Lamberg (KD) om att Knivsta kommun
ska högtidlighålla Berlinmurens fall den 9 november 2019. Motionären vill att Knivsta
kommun ska genomföra en flagghissning ”för friheten till minne av fallet av Berlinmuren” och
att en särskild och årlig temadag för att belysa dagens betydelse ska genomföras i skolan.
Knivsta kommuns riktlinjer för flaggning, beslutade av kommunfullmäktige den 14 juni 2012,
medger att kommunen kan ha ett antal så kallade lokala flaggdagar. I händelse av att
kommunfullmäktige vill bifalla första punkten i yrkandet i motionen kräver denna förändring
att Knivsta kommuns riktlinjer för flaggning revideras. Därutöver bör kommunfullmäktige
försäkra sig om att det är tydligt för allmänheten vad det är som högtidlighålls och varför det
högtidlighålls. Förvaltningen bedömer att motionen är av politisk karaktär och att frågan kan
vara mer kontroversiell för allmänheten än vad motionären ger uttryck för i motionen.
I den andra punkten i yrkandet föreslås ”att dagens betydelse belyses i skolan med en
särskild temadag både i år och kommande år”. Temadagar beslutas i första hand av lärare
och rektorer på respektive skola eftersom temadagar kan betraktas som en del av
undervisningen. För att en temadag av den här typen ska kunna genomföras på skolorna i
Knivsta kommun kan huvudmannen ta kontakt med rektorerna för att ställa frågan och sedan
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låta rektorerna avgöra huruvida det är lämpligt i relation till skollagen, läroplanen och de
nationella målen för skolan. Förvaltningen bedömer att en mindre temadag på ämnet, som
inte skulle betraktas som en del av undervisningen, riskerar att strida mot läroplanen i
avseende att barnen ”inte får bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra
åskådningen”. Detta sammantaget gör att förvaltningen avråder från ett beslut att bifalla
motionen.
Ekonomisk konsekvensanalys
En årlig flagghissning medger ingen direkt kostnad förutom att någon måste ta på sig att
genomföra uppdraget. Kostnaden för en temadag i skolan beror på dess omfattning och
innehåll. Det är svårt att göra en bedömning av vad en temadag skulle kosta eftersom det
beror på om den helt eller delvis skulle rymmas inom skolans ordinarie verksamhet eller inte.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Även om barn, genom förslaget om temadag i skolan, kan anses vara en av flera
huvudmottagare av innehållet i motionen så betraktar förvaltningen motionen som
godtycklig i avseende om det påverkar barn eller inte. Skälet till detta är att rektor för
respektive skola behöver göra en bedömning om en sådan temadag bör genomföras
eller inte.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Motion

Högtidlighåll fallet av Berlinmuren
I november är det 30 år sedan Berlinmuren föll.
Den 9 november 1989 skedde något som skulle förvåna ganska många, den 15 mil långa
muren som skiljde väst från öst raserades efter 28 år. En mur som byggts för att hindra
människor att fly från planekonomi, dåliga levnadsförhållanden och höga skatter till det fria
och demokratiska Västtyskland.
Förre Vänsterpartiledaren Lars Ohly grät och Aftonbladets Åsa Lindeborg skrev ” Muren föll
och jag gick sönder - om drömmen som sprack - och hoppet om en ny vänster”. Två år senare
imploderade Sovjetunionen.
Under senare delen av 80-talet blev Östtysklands ekonomi allt sämre. Situationen ledde till
att akuta nödlån behövde tas från länder i väst. Bara halvåret innan muren föll flydde
tiotusentals människor från landet.
Berlinmuren har blivit själva symbolen för en delad och antagonistisk värld och
människoföraktande gräns. Men inte ens den stod emot frihetslängtan och längtan efter de
ekonomiska möjligheterna på andra sidan. Människor strömmade från öst till väst eller mer
bildligt höger till vänster. Vi hoppas att människor även kan strömma från vänster till höger i
en mer frihetlig tid.
Därför yrkar jag:
⁃

Att 9 november 2019 ska högtidlighållas med flagghissning för friheten till minne av
fallet av Berlinmuren

⁃

Att dagens betydelse belyses i skolan med en särskild temadag både i år och
kommande år

Pontus Lamberg
Kristdemokraterna

