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Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad
Flaggning i Malmö stad
Malmö stad har särskilda riktlinjer för stadens officiella flaggning. Riktlinjerna utgår från gällande
förordningar och stadens praxis och gäller stadens officiella flaggstänger.
Stadskontoret beslutar om hur flaggning ska ske på stadens officiella flaggstänger utifrån dessa
riktlinjer. Malmö stad-ägda byggnader bör där det är möjligt flagga med kommunens logotyp och
den svenska flaggan.
Det finns också flaggstänger vid andra kommunala förvaltningar och bolag. Stadskontoret
ansvarar inte för dessa flaggstänger. Beslut om flaggning på Malmö stads övriga flaggstänger
fattas av berörd förvaltnings- eller bolagschef, vid behov utifrån rekommendation från
stadskontoret. De ansvariga för dessa flaggstänger ska se till att flaggning sker utifrån gällande
flaggregler enligt europastandard.
Flaggning på de officiella flaggstängerna, utöver det som anges i riktlinjerna beställs hos
stadskontoret som bedömer om flaggning är motiverad.
Malmö stads flaggstänger
Malmö stads officiella flaggstänger är följande:
•
•
•

Rådhustaket: en flaggstång
Framför rådhuset: sex flaggstänger.
Stadshuset: tre flaggstänger utanför entrén och fem flaggstänger längs med Torpgatan.
De tre flaggstängerna utanför entrén flaggar alltid med kommunens
logotyp, svenska flaggan och EU-flaggan.

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 restriktiv
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 dag då
Pridetåget genomförs.
Inga kommersiella flaggor eller förenings- och organisationsflaggor får hissas på kommunens
officiella flaggstänger. I undantagsfall kan de fem flaggstängerna längs med Torpgatan användas
för förening- och organisationsflaggor, efter beslut av stadskontoret. Undantagen är större
arrangemang och evenemang i staden.
På rådhustakets flaggstång flaggas under sommarmånaderna med kommunens logotyp flagga,
(3x3 meter), under övriga året flaggas endast på officiella flaggdagar. (tiden utgår från kalenderns
beslutade sommartid)
Övriga centralt placerade flaggstänger:
•

Tio flaggstänger på Stortorget runt planteringen
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• Tre flaggstänger på Lilla torg
Flaggning på dessa flaggstänger sker i samband med evenemang och arrangemang i staden och
beslutas av stadskontoret.

Malmö stad ska flagga vid följande tillfällen:
•
•
•
•
•
•

Sveriges allmänna flaggdagar (se A nedan)
Nordens nationaldagar (se B nedan)
Minoriteternas nationaldagar (se C nedan)
Övriga flaggdagar (se D nedan)
Avslutning i de kommunala skolorna.
- Svenska flaggor framför rådhuset och vid stadshuset.
Evenemang med kommunalt engagemang
- I enlighet med avtal eller om stadskontoret så finner lämpligt.

A. Allmänna flaggdagar i Sverige

Svenska flaggor på samtliga flaggstänger (förutom FN-dagen).
- Rådhustaket: 1 stycken
- Framför rådhuset: Samtliga 6 stycken
- Stadshuset: Samtliga 8 stycken; 3 utanför entrén och 5 längs med Torpgatan
• 1 januari - Nyårsdagen
• 28 januari - Konungens namnsdag
• 12 mars - Kronprinsessans namnsdag
• Påskdagen - Påskdagen
• 30 april - Konungens födelsedag
• 1 maj - Första maj
• Rörlig – Val till Europaparlamentet (vart femte år)
• 29 maj – Veteranernas dag
• Pingstdagen - Pingstdagen
• 6 juni - Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
• Midsommardagen - Midsommardagen
• 14 juli - Kronprinsessans födelsedag
• 8 augusti - Drottningens namnsdag
• Andra söndagen i september – Val till Riksdagen (vart fjärde år)
• 24 oktober - FN-dagen
- Malmö stad flaggar svenskt. På ringen på Stortorget flaggas FN-flaggor. Malmö stad
har femton stora gamla FN-flaggor som används till detta.
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 6 svenska
- Stadshuset: 5 svenska, längs med Torpgatan
• 6 november - Gustaf Adolfsdagen
• 10 december - Nobeldagen
• 23 december - Drottningens födelsedag
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•

25 december - Juldagen

B. Nordens nationaldagar

•

•

•

•

•

23 mars - Nordens dag (Beslut om flaggning Nordens dag, Representationskommittén §45/2012)
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 2 svenska, dansk, norsk, finsk och isländsk
- Stadshuset: svensk, dansk, finsk, norsk och isländsk
17 maj - Norges nationaldag
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 4 svenska och 2 norska
- Stadshuset: Inga
5 juni - Danmarks nationaldag
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 4 svenska och 2 dans
- Stadshuset: Inga
17 juni - Islands nationaldag
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 4 svenska och 2 isländska
- Stadshuset: Inga
6 december - Finlands Nationaldag
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 4 svenska och 2 finska
- Residenset: 2 svenska
- Stadshuset: Inga

C. Minoriteternas dagar
(Beslut om flaggning minoriteter – Representationskommittén §60/2012)

•

•

•

•

6 februari - Samernas dag
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 4 svenska och 2 samiska
- Stadshuset: 5 samiska flaggor, längs Torpgatan
24 februari – Sverigefinnarnas dag
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 4 svenska och 2 finska
- Stadshuset: 5 finska flaggor, längs Torpgatan
8 april - Romernas dag
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 4 svenska 2 romsk
- Stadshuset: 5 romska flaggor, längs Torpgatan
15 juli – Tornedalingarnas dag
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 4 svenska och 2 tornedalsk
- Stadshuset: 5 tornedalska flaggor, längs Torpgatan

D. Övriga flaggdagar

•

8 mars - Internationella kvinnodagen:
- Rådhustaket: 1 svensk
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•

•

•

- Framför rådhuset: 6 svenska
- Stadshuset: 5 svenska flaggor, längs Torpgatan
9 maj - Europadagen
- Rådhustaket: Ordinarie flaggning
- Framför rådhuset: 6 EU-flaggor
- Stadshuset: 5 EU-flaggor längs Torpgatan
17 maj - IDAHOT-dagen (internationell dag mot homofobi)
- Rådhustaket: ordinarie flaggning
- Framför rådhuset: Ordinarie flaggning (Norges nationaldag)
- Stadshuset: 5 Pride-flaggor, längs Torpgatan
29 maj - Veteranernas dag
- Rådhustaket – ordinarie flaggning
- Framför rådhuset. Ordinarie flaggning
- Stadshuset: 5 svenska flaggor längs Torpgatan
Augusti (dagen varierar från år till år) – Malmö Pride-paraden
- Rådhustaket: Ordinarie flaggning
- Framför rådhuset: Ordinarie flaggning
- Stadshuset: 5 Pride-flaggor, längs Torpgatan

E. Vid större katastrofer eller nationell landssorg- sorgflaggning (halv stång)

•

•
•
•
•

Vid händelser som föranleder påbud om tyst minut och sorgflaggning är utgångspunkten
att dessa begränsas till Rådhuset och svenska flaggan vid entrén till stadshuset, om inte
dagen sammanfaller med allmän flaggdag, då ska samtliga flaggor halas.
Kondoleansbok placeras ut i stadshusets reception av stadskontorets avdelning för intern
ledning och stöd.
Ordförande i kommunfullmäktige i Malmö skriver först i boken
Stadskontoret avgör hur länge den ska ligga
Stadskontoret ansvarar för att den skickas iväg

F. Sorgflaggning, förtroendevalda
•
•
•

Avliden ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige – flaggning: Rådhuset
Avliden politiker med arbetsplats i stadshuset t ex kommunalråd – flaggning Stadshuset
Avliden politiker i nämnd – flaggas på respektive förvaltning utifrån förvaltningens
policy.

Punkterna ovan utesluter inte varandra utan flaggning kan ske på mer än en plats
Om sorgflaggning ska göras på Rådhuset görs det på 1 flaggstång – huvudflaggstången – som är
den flaggstång direkt på höger sida när man går ut från Rådhusets port. Övriga flaggstänger ska
vara tomma.

G. Sorgflaggning för medarbetar
•

Sorgflaggning sker i anslutning till respektive arbetsplats om där finns flaggstång.
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Styrande dokument
Förordning (1982: 270 om allmänna flaggdagar https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1982270-om-allmanna-flaggdagar_sfs1982-270

Flaggregler
Flaggning på halv stång
Flaggning på halv stång sker som regel på dödsdagen eller dagen efter samt på begravningsdagen.
Då begravningen är avslutad hissas flagga i topp och därefter omedelbart ned. Vid flaggning på
halv stång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan hissas först i topp och sänks
därefter till rätt höjd. När den halas ska den först i topp och därefter omedelbart ned. Flaggning
på halv stång har företräde framför allmänna flaggdagar. Vid flaggning på flaggstång ska flaggans
längd vara ¼ av stången höjd (ex. stång 12 m = flagglängd 3 m).
Utländsk flaggning
• Vid flaggning med flera utländska flaggor i rad ska flaggorna placeras i fransk alfabetisk
ordning.
• Grundregeln är att svenska flaggan alltid intar hedersplatsen d v s i mitten av
flaggraden, vilket är enklast med udda antal stänger. Vid två stänger används principen
”heraldiskt höger”, vilket innebär att den svenska flaggan hissas till höger om man står
med ryggen mot den byggnad som ska flaggsmyckas. Vid flaggning av fler än två stänger
används modellen enligt bilderna nedan.
• Vid flaggning från flera stänger med enbart nordiska flaggor placeras flaggorna i svensk
alfabetisk ordning från heraldiskt vänster till heraldiskt höger. Vid sådan flaggning
placeras ofta en svensk flagga mellan var och en av de övriga nordiska flaggorna.
• Nationsflaggor har högst rang följt av FN-flaggan, EU-flaggan, kommunflaggan,
företagsflaggor och liknande.
• Lämna aldrig någon flaggstång tom i en grupp.
• Vid utländskt besök ska flaggning ske enligt följande princip utanför rådhuset:
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