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Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att flagga på offentliga
byggnader
STK-2017-898
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram en policy om flaggning, dels för att
markera att det är en offentlig byggnad med betydelse för staden, dels för att visa upp den
svenska flaggan.
Stadskontoret konstaterar att Malmö stad har saknat tydliga riktlinjer för flaggning. Flera andra
städer har antagit riktlinjer för flaggning på offentliga byggnader.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om att flagga
på offentliga byggnader.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för officiell
flaggning i Malmö stad.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

KS Fördelningsmöte 2017-06-26
Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter 2018-04-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Kommunfullmäktige 2020-04-29
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Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram en policy om flaggning. Runt om i
världen använder städer sina offentliga byggnader, rådhus, parlament och andra offentliga
byggnader till att flagga med sitt lands flagga. Dels för att markera att det är en offentlig byggnad
med betydelse för staden, dels för att visa upp den svenska flaggan.
Stadskontorets bedömning
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. Flaggning
har i sig ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och till att visa
det kommunala engagemanget. Malmö stad, har i egenskap av offentlig organisation, ett behov
av att genomföra flaggning för att därigenom uppmärksamma bland annat utländskt besök,
allmänna flaggdagar samt andra högtidliga tillfällen.
Malmö stad har saknat gemensamma och tydliga nedskrivna riktlinjer för flaggning. Flaggning
har skötts enligt de nationella reglerna och genom de olika beslut som fattats i
representationskommitteen och andra beslutsorgan efterhand som de har uppstått. 2017
utarbetades ett första utkast av stadskontoret till riktlinjer, som skickades till servicenämnden för
yttrande, servicenämnden tillstyrkte förslaget. Tyvärr innehöll riktlinjerna ett antal oklarheter,
som har gjort att detta ursprungliga förslag behöver kompletteras och arbetas om.
Stadskontoret bedömer att Malmö stad behöver arbeta om riktlinjerna för stadens flaggning, så
att den praxis som länge gällt kan fastställas och de oklarheter som då och då uppstår kring
stadens flaggning kan tas bort.
I det förslag till riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad som stadskontoret föreslås få i
uppdrag att ta fram, ska bland annat fastställas vid vilka tillfällen Malmö stad ska flagga, vilka
officiella flaggstänger kommunen förfogar över samt hur beställning för flaggning ska gå till.
Riktlinjerna ska utgå från gällande förordningar och nuvarande praxis.
Mot denna bakgrund föreslås att kommunfullmäktige bifaller motionen.
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