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Regionstyrelsen

Skånska flaggan
Ordförandens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer den gulröda korsprydda skånska
flaggan som flagga för Skåne i syfte att den ska kunna användas i
officiella sammanhang.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utfärda
föreskrifter för flaggning.
3. Regionfullmäktige rekommenderar kommunerna i Skåne att använda
den röd gula korsprydda flaggan i sammanhang då det ska flaggas
skånskt.
Sammanfattning

I detta ärende föreslås att den gulröda skånska flaggan fastställs som flagga
för Skåne i syfte att den ska kunna användas i officiella sammanhang, samt
rekommenderas de skånska kommunerna att använda denna flagga i
sammanhang då det ska flaggas skånskt.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2017-09-25
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Regionfullmäktige beslutade 1999-02-09, § 16, bland annat att Region
Skåne, förutom den egna vapenflaggan (med gripen), avser använda den så
kallade skånska flaggan. Till följd av beslutet 1999 kom denna skånska
flagga till att användas vid flaggning i sessionssalen i Skånehuset i
Kristianstad, tillsammans med den svenska flaggan och europaflaggan.
Riksarkivet har dock uttalat att korsprydda landskapsflaggor inte har någon
officiell status och därför ska undvikas i officiella sammanhang.
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Regionstyrelsen uppfattar visserligen inte uttalandet från Riksarkivet som
annat än en rekommendation, men anser ändå att den skånska flaggans
officiella status behöver klargöras.
Skånska flaggans status
Den gulröda korsflaggan (Skånska flaggan) förknippas normalt med
landskapet Skåne. Men ibland anges den även som symbol för hela
Skåneland, det vill säga för de gamla östdanska landskapen Skåne, Halland,
Blekinge och Bornholm. Flaggan är den äldsta regionala flaggan i Sverige
och dessutom den mest använda av alla regionala flaggor i Sverige. Den är
idag de facto symbol för Skåne. Den skånska flaggan är idag väl förankrad
och välkänd i Skåne. Detta i en större utsträckning än regionens respektive
länets officiella skånska vapenflaggor. Även utanför Skåne är det många
som kan identifiera den skånska gulröda flaggan. Det är därför
regionstyrelsens uppfattning att beslutet av regionfullmäktige från 1999
alltjämt ska följas, men att regionfullmäktige också formellt bör slå fast att
den rödgula korsprydda skånska flaggan ska ha en sådan officiell status att
den kan användas i olika sammanhang i Skåne.
Skånes flagga visar ett klart gult kors i klart rött fält. Flaggan har
proportionerna 3-1-3 på höjden och 3-1-4,5 på längden. Samma
proportioner som den äldre versionen av Dannebrogen.
Regionstyrelsen ska utfärda föreskrifter för flaggning. I dessa regler ska
bland annat förhållandet till europaflaggan, den svenska flaggan, Region
Skånes vapenflagga samt de kommunala vapenflaggorna beskrivas. Innan
dessa föreskrifter fastställs ska de skånska kommunerna och andra
intressenter höras.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser och kräver ingen finansiering.
Juridisk bedömning

Avstämning är gjort med enheten för juridik.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning

Ärendet kommer inte att följas upp specifikt.

Region Skåne

Datum

2017-09-25

3 (3)

Henrik Fritzon
Ordförande

Alf Jönsson
Regiondirektör

Region Skåne

