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Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2020 att bifalla motion av Tony Rahm (M) och John
Roslund (M) om att flagga på offentliga byggnader. Kommunstyrelsen fick i samma beslut i
uppdrag att utarbeta riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad. Malmö stad har saknat tydliga
riktlinjer för officiell flaggning.
Ärendet med Riktlinjer för officiell flaggning togs upp för beslut i kommunstyrelsen den 8 juni
2020 och återremitterades till stadskontoret för fortsatt beredning. Det saknades i riktlinjerna en
tydligare beskrivning av flaggning för att markera att det är en offentlig byggnad med betydelse
för staden, och för att visa upp den svenska flaggan vid Malmö stad-ägda byggnader. Riktlinjerna har nu ändrats så att det framgår att det är önskvärt att det flaggas med Malmö stads flagga
och den svenska flaggan där det är möjligt. Redan idag görs detta vid Rådhuset och vid stadshuset bland annat. Det har även ändrats i riktlinjerna att det undantag som finns endast är att Prideflaggning sker på de sex flaggstängerna den dagen framför Rådhuset när Pridetåget genomförs.
Förslaget till riktlinjer bygger bland annat på den lagstiftning som finns, liksom anvisningar från
Stiftelsen Sveriges Nationaldag och riktlinjer som finns i andra storstäder i Sverige.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

SIGNERAD

2021-08-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-08
Kommunstyrelsen 2020-06-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-09
Kommunstyrelsen 2021-08-18
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Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2020 att bifalla motion av Tony Rahm (M) och John
Roslund (M) om att flagga på offentliga byggnader. Kommunstyrelsen fick i samma beslut i
uppdrag att utarbeta riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad. Malmö stad har saknat tydliga
riktlinjer för officiell flaggning. Flaggningen har sköts genom praxis och ibland har improvisationer fått ske för att lösa hastigt uppkomna situationer. Det har också varit oklart om var beslutet
om flaggning ska ske. Själva flaggningen sköts av serviceförvaltningen genom avtal med entreprenör.
Flera andra städer har antagit riktlinjer för flaggning på sina offentliga byggnader. Speciellt har
Stockholms stads och Göteborgs stads riktlinjer studerats. Utgångspunkten för dessa riktlinjer är
Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar och Lag (1982:269) om Sveriges flagga. Även
anvisningar utgivna av Stiftelsen Sveriges Nationaldag, vilka bygger på traditioner och seder, har
varit underlag för utformningen av riktlinjerna.
Inventering av befintliga flaggstänger
Stadskontoret har inventerat och definierat de flaggstänger som kan räknas som officiella i Malmö stad. Malmö stad-ägda byggnader bör där det är möjligt flagga med kommunens logotyp och
den svenska flaggan.
De flaggstänger som kan räknas som officiella är:
•
•
•

Rådhustaket: En flaggstång
Framför rådhuset: Sex flaggstänger.
Stadshuset: Tre flaggstänger utanför entrén och fem flaggstänger längs med Torpgatan.

Flaggstängerna framför rådhuset, på rådhustaket och vid stadshuset är kommunens officiella
flaggstänger, vilka har ett högt symbolvärde. Detta medför att flaggning på dessa är mer restriktivt än på övriga officiella flaggstänger. På dessa flaggstänger flaggas endast med kommunens logotyp, svenska flaggan, EU-flaggan, FN-flaggan eller andra nationers flagga.
Undantag är att Prideflaggning sker på de sex flaggstängerna framför Rådhuset den dagen Pridetåget genomförs.
Övriga centralt placerade flaggstänger:



Tio flaggstänger på Stortorget runt planteringen
Tre flaggstänger på Lilla torg

Hur ska flaggstängerna användas?
De tre flaggstängerna utanför stadshusets entré flaggar alltid med en flagga med kommunens
logotyp, svenska flaggan och EU-flaggan.
Inga kommersiella flaggor eller förenings- och organisationsflaggor får hissas på kommunens of-
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ficiella flaggstänger. I undantagsfall kan de fem flaggstängerna längs med Torpgatan användas
för förenings- och organisationsflaggor, efter beslut av stadskontoret. Undantagen är större arrangemang och evenemang i staden.
På rådhustakets flaggstång flaggas under sommarmånaderna med kommunens logotyp, (3x3
meter), under övriga året flaggas endast på officiella flaggdagar. Tiden utgår från kalenderns
sommartid.
Flaggstängerna på Lilla Torg och runt Stortorgets plantering används främst i samband med
evenemang och arrangemang i staden och beslutas av stadskontoret.
Flaggning ska ske under
• Sveriges allmänna flaggdagar
• Nordens nationaldagar
• Minoriteternas nationaldagar
• Övriga flaggdagar
• Avslutning i de kommunala skolorna.
• Evenemang med kommunalt engagemang
• Sorgflaggning vid större katastrofer eller nationell landssorg
• Sorgflaggning för förtroendevalda
• Sorgflaggning för medarbetare
Riktlinjerna innehåller även flaggregler för hur flaggning på halv stång ska ske liksom regler för
utländsk flaggning.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar de föreslagna riktlinjerna för officiell flaggning
i Malmö stad.
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