Remissvar över ”Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av
anslaget till hovet” (SOU 2021:74).
Stiftelsen Sveriges Nationaldag avger härmed ett remissvar över ”Ett modernt belöningssystem, de
allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet” (SOU 2021:74).
Stiftelsen Sveriges Nationaldag är en partipolitiskt obunden sammanslutning med riksdagens talman
som ordförande för styrelsen. Stiftelsen har till syfte att väcka aktning och intresse för Nationaldagen
och för den svenska flaggan samt sprida upplysning om dess betydelse såsom landets symbol.
Stiftelsen ska i detta syfte i samarbete med lokala organisationer i rikets län och kommuner medverka
till att den 6 juni firas såsom Nationaldagen samt i övrigt på sätt förhållande medgiver medverka till
högtidlighållande av flaggdagen. Kung Carl XVI Gustaf är höge beskyddare för stiftelsen.
Stiftelsens remissvar har utformats med beaktande av att ordföranden är Talman i Sveriges riksdag och
att det bland ledamöterna i styrelsen finns flera företrädare för organisationer, verksamheter och
myndigheter som har möjlighet att i eget namn utforma ett remissvar. Remissvaret har därför
utarbetats av styrelsens arbetsutskott.
Stiftelsens remissvar koncentreras till avsnitt II om De allmänna flaggdagarna med därtill hörande
överväganden på sidorna 155 f samt 157 ff.
Utredningen har haft att förhålla sig till tydliga och konkreta utredningsdirektiv.
Kommitténs uppdrag har varit att göra en översyn av de allmänna flaggdagarna såsom de framgår i
förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar med inriktningen att översynen ska leda till ett
minskat antal kungliga flaggdagar vid nästa tronskifte. Kommittén har också haft att ta ställning till
om en eller flera nya allmänna flaggdagar bör införas för att uppmärksamma och högtidlighålla
händelser och liknande som är av större betydelse för riket som helhet. Av direktiven framgår att de
allmänna flaggdagarna ska ha bred förankring och stå sig över tid
För stiftelsen är det således främst förslag kring de allmänna flaggdagarna som berörs av remissvaret.
- För att högtidlighålla den demokratiska aspekten av rätt till val i Europeiska unionen föreslår
kommittén att dagen för val till Europaparlamentet införs som ny allmän flaggdag.
- Kommittén understryker även den demokratiska aspekten av nationaldagen som flaggdag.
- Kommittén föreslår att de tre flaggdagarna för de kungliga namnsdagarna samt flaggdagen för
regentens gemål utgår vid nästa tronskifte. Förhoppningen är att de kvarvarande flaggdagarna
då får större utrymme.
- Kommittén har övervägt om någon ytterligare flaggdag bör tas bort men har noterat att de
allmänna flaggdagarna har vuxit sig in i allmänhetens medvetande även om användande av
den svenska flaggan vid de allmänna flaggdagarna förefaller variera framför allt beroende på
årstid. Kommittén bedömer därför att någon ytterligare allmän flaggdag inte bör tas bort.
Stiftelsen Sveriges Nationaldag biträder kommitténs förslag och har i övrigt inte något ytterligare att
anföra med anledning av utredningens huvudbetänkande.
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