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§

90

Riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad

STK-2020-814
Sammanfattning
Kommunfullmäktige biföll den 29 april 2020, § 111 (STK-2017-898) en motion av Tony
Rahm (M) och John Roslund (M) om att flagga på offentliga byggnader och beslutade att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad.
Förslag till riktlinjer för flaggning togs upp för beslut i kommunstyrelsen den 17 juni 2020
och den 18 augusti 2021 och båda gångerna återremitterades förslaget till stadskontoret för
fortsatt beredning.
Stadskontoret återkommer nu med ett förslag där ett flertal justeringar och förtydliganden
gjorts utifrån kommunstyrelsens senaste diskussion. Förslaget bygger bland annat på den
lagstiftning som finns, anvisningar från Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt riktlinjer från
andra storstäder i Sverige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö
stad.
2. Kommunstyrelsen anmodar stadens nämnder och helägda bolag att flagga med den
svenska flaggan vid flaggtillfälle A i riktlinjerna (Allmänna flaggdagar i Sverige),
samt att i övrigt följa riktlinjerna i tillämpliga och erforderliga delar.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Helena Nanne (M) yrkar följande ändringar:
Att ändra från ”anmodas” till ”ges i uppdrag att” på sidan 5 i riktlinjerna.
Att ändra den första beslutspunkten till ”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
godkänna förslag till riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad”
Att ändra den andra beslutspunkten till ”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge
stadens nämnder och helägda bolag i uppdrag att flagga…”
Samt följande tilläggsyrkande, ”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
delegera åt representationskommittén att besluta om avsteg från policyn”.
Anton Sauer (C) instämmer i Helena Nannes (M) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på ärendet.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Omröstning
Votering begärs av Helena Nanne (M).
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja- röst kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Nej- röst för Helena Nannes (M) och Anton Sauers (C) förslag.
Votering genomförs.
Med 7 ja-röster för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, 6 nej-röster för Helena
Nanne (M) och Anton Sauers (C) förslag, se voteringslista, beslutar kommunstyrelsen att
bifalla kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) reserverar sig
mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga 10.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga 11.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga helägda bolag
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KSAU 220221 §94 med Reservation (M)
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220214 Riktlinjer för offentlig flaggning
•
Riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad 1.0
•
Beslut KS 210818 §277 Ärendet återremitteras till stadskontoret
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö
stad
•
Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad 2021-07-02
•
Beslut KS 200617 §246 - Ärendet återremitteras till stadskontoret
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö
stad
•
Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad 2020-05-28
•
Beslut KF 200429 §111 med Skriftlig Reservation från (V)

Voteringslista
Malmö stad

Kommunstyrelsen
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Mötesdatum
2022-03-16

Voteringslista: § 90
Ärende: Riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad, STK-2020-814
Voteringslist(or)
Bifall till arbetsutskottets förslag - Ja och bifall till Helena Nannes (M) yrkande - Nej
Ledamot
Ja
Nej
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ordförande
X
Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande
X
Helena Nanne (M), 2:e vice ordförande
X
Andréas Schönström (S), Ledamot
X
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
X
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
X
Stefana Hoti (MP), Ledamot
X
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
X
Håkan Fäldt (M), Ledamot
X
John Roslund (M), Ledamot
X
Anton Sauer (C), Ledamot
X
Magnus Olsson (SD), Ledamot
X
Anders Olin (SD), Ledamot
X
Resultat
7
6

Avstår

0

Bilaga 10
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Reservation
Kommunstyrelsen 2022-03-16
Ärende 18. Riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att sista meningen i Riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö
stad
1.0 på sidan 5 ändras från "anmodas att till att ge uppdrag att."
Arbetet med riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad inleddes med anledning av att
kommunfullmäktige biföll en motion från moderaterna John Roslund och Tony Rahm.
Den bifallna motionens intention är med all önskvärd tydlighet att flaggning ska ske på alla kommunala
flaggstänger i Malmö stad, inte bara de i anslutning till rådhuset och stadshuset.
Därför är det beklagligt att andra kommunala förvaltningar än stadskontoret och delägda bolag endas
anmodas och inte uppdras att i tillämpliga och erforderliga delar följa policyn för offentlig flaggning.
Det blir ett uttryck för ett demokratiskt underskott att de beslut som fattas i kommunfullmäktige inte
uppfylls.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Josefin Anselmsson Borg (M)
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Bilaga 11

Reservation
Kommunstyrelsen: 2022-03-16
Ärendenummer: Riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad STK-2020-814
Sverigedemokraterna har sedan tidigare haft synpunkter på riktlinjerna. Bland annat vad gäller det
som benämns som övriga flaggstänger. Vi vill ha liknande regler för dem officiella och övriga
flaggstänger. Vi yrkade avslag på flaggning med så kallade Pride flaggor under Malmö Pride paraden.
Med ovanstående anledning yrkade vi Sverigedemokrater avslag på riktlinjerna och då vårt
avslagsyrkande ej vann gehör, reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Anders Olin

Med instämmande av:
Nima Gholam Ali Pour

Rikard Åhman Persson

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Malmö stads offentliga flaggstänger
Officiella flaggstänger
•
•
•

Rådhustaket: 1 flaggstång
Framför rådhuset: 6 flaggstänger
Stadshuset: 3 flaggstänger utanför entrén och 5 flaggstänger längs med Torpgatan

Övriga flaggstänger
•
•

Det finns flaggstänger på Stortorget runt planteringen och på Lilla torg.
Det kan även finnas flaggstänger och/eller möjlighet att flagga vid andra kommunala
förvaltningar och helägda kommunala bolag samt vid övriga Malmö stad-ägda byggnader.
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Hur ska flaggstängerna användas?
Officiella flaggstänger

De officiella flaggstängerna har ett högt symbolvärde. Detta medför att flaggning på dessa är mer
restriktiv än på övriga flaggstänger.
Flaggning ska som huvudregel ske på:
•
•
•
•
•
•
•

Allmänna flaggdagar i Sverige (Flaggtillfälle A nedan)
Nordens nationaldagar (Flaggtillfälle B nedan)
Minoriteternas dagar (Flaggtillfälle C nedan)
Övriga flaggdagar (Flaggtillfälle D nedan)
Sorgflaggning vid större katastrofer eller nationell landssorg (Flaggtillfälle E nedan)
Sorgflaggning för förtroendevalda (Flaggtillfälle F nedan)
Sorgflaggning för medarbetare (Flaggtillfälle G nedan)

Under respektive flaggtillfälle preciseras närmare hur flaggningen ska ske.
Undantagsvis gäller följande:
•

Inga kommersiella flaggor eller förenings- och organisationsflaggor får hissas på de
officiella flaggstängerna. I undantagsfall kan dock de 5 flaggstängerna utanför stadshusets
entré längs med Torpgatan användas för förenings- och organisationsflaggor, efter beslut
av stadskontoret. Undantagen är större arrangemang och evenemang i staden.

•

De 3 flaggstängerna utanför stadshusets entré flaggar, utöver vad som anges under
respektive flaggtillfälle nedan, alltid med en flagga med kommunens logotyp, svenska
flaggan och EU-flaggan.

•

Flaggstången på rådhustaket flaggas under kalendarisk sommartid med kommunens
vapen (3 x 3 meter) och i övrigt enligt Flaggtillfälle A-G nedan.

•

Flaggning på de officiella flaggstängerna utöver vad som anges i riktlinjerna, exempelvis
vid evenemang med kommunalt engagemang, beställs hos stadskontoret som bedömer
om flaggning är motiverad. Flaggning kan även ske i enlighet med ingånget avtal härom.

Övriga flaggstänger
•

Flaggstängerna runt Stortorgets plantering och på Lilla Torg ska främst användas i
samband med evenemang och arrangemang i staden och flaggning beslutas av
stadskontoret. På flaggstängerna runt Stortorgets plantering ska på FN-dagen den 24
oktober flaggas med FN-flaggor.
4
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•

Vad gäller flaggstänger hos andra kommunala förvaltningar och helägda kommunala
bolag samt vid övriga Malmö stad-ägda byggnader anmodas stadens nämnder och helägda
bolag att flagga med den svenska flaggan vid flaggtillfälle A nedan (Allmänna flaggdagar i
Sverige), samt att i övrigt följa riktlinjerna i tillämpliga och erforderliga delar. Önskvärt är
att flaggning om möjligt även sker vid sommaravslutningarna i de kommunala skolorna
vid flaggstänger på aktuella berörda byggnader. Ansvariga för dessa flaggstänger anmodas
att se till att flaggning sker utifrån gällande flaggregler om flaggning enligt europastandard.
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Flaggtillfällen (A-G)
A. Allmänna flaggdagar i Sverige (förordning (1982: 270) om allmänna flaggdagar)
Svenska flaggor på samtliga officiella flaggstänger (förutom FN-dagen – se nedan).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 januari - Nyårsdagen
28 januari - Konungens namnsdag
12 mars - Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen - Påskdagen
30 april - Konungens födelsedag
1 maj
29 maj - Veteranernas dag
Pingstdagen
6 juni - Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
Midsommardagen
14 juli - Kronprinsessans födelsedag
8 augusti - Drottningens namnsdag
Dag för val i hela riket till riksdagen (i regel andra söndagen i september vart
fjärde år)
24 oktober - FN-dagen
- På flaggstängerna runt Stortorgets plantering flaggas FN-flaggor, i övrigt flaggas
svenskt.
6 november - Gustaf Adolfsdagen
10 december - Nobeldagen
23 december - Drottningens födelsedag
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, längs Torpgatan
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 danska
- Stadshuset: Inga
17 juni - Islands nationaldag
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 4 svenska och 2 isländska
- Stadshuset: Inga
6
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•

6 december - Finlands Nationaldag
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 4 svenska och 2 finska
- 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
- 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
Rörlig - Val till Europaparlamentet (vart femte år)
- Rådhustaket: 1 svensk
- Framför rådhuset: 6 svenska
- Stadshuset: Samtliga 8 svenska; 3 utanför entrén och 5 längs med Torpgatan
Augusti (dagen varierar från år till år) – Malmö Pride-paraden
- Rådhustaket: Pride-flaggor
- Framför rådhuset: Pride-flaggor
- Stadshuset: 5 Pride-flaggor, längs Torpgatan
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E. Sorgflaggning vid större katastrofer eller nationell landssorg (halv stång)
•

•

Händelser som föranleder påbud om tyst minut och sorgflaggning
- Framför rådhuset: sorgflaggning görs på en (1) flaggstång – huvudflaggstången – som
är den flaggstång som är direkt på höger sida när man går ut från Rådhusets port.
Övriga flaggstänger ska vara tomma. Om dagen sammanfaller med allmän flaggdag
ska samtliga andra flaggor halas.
- Utanför entrén till Stadshuset: den svenska flaggan.
Kondoleansbok
- Placeras ut i stadshusets reception av Stadskontoret. Ordförande i
kommunfullmäktige i Malmö skriver först i boken. Stadskontoret avgör hur länge den
ska ligga och ansvarar för att den skickas iväg.

F. Sorgflaggning för förtroendevalda (halv stång)
•

•
•
•

Avliden ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige (vilket även innefattar tidigare
kommunfullmäktigeordförande)
- Framför rådhuset: sorgflaggning görs på en (1) flaggstång – huvudflaggstången – som
är den flaggstång som är direkt på höger sida när man går ut från Rådhusets port.
Övriga flaggstänger ska vara tomma. Om dagen sammanfaller med allmän flaggdag
ska samtliga andra flaggor halas.
Avliden förtroendevald med arbetsplats i stadshuset (till exempel kommunalråd,
vilket även innefattar tidigare kommunstyrelseordförande)
- Utanför entrén till Stadshuset: den svenska flaggan
Avliden förtroendevald i nämnd
- Respektive berörd förvaltning.
Punkterna ovan utesluter inte varandra utan flaggning kan ske på mer än en plats.

G. Sorgflaggning för medarbetare (halv stång)
•

Sorgflaggning sker i anslutning till respektive arbetsplats om där finns flaggstång.
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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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Stadskontoret
Datum

2022-01-24

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Louise Lagerlund
Stadsjurist
louise.lagerlund@malmo.se

Riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad
STK-2020-814

Sammanfattning

Kommunfullmäktige biföll den 29 april 2020, § 111 (STK-2017-898) en motion av Tony Rahm
(M) och John Roslund (M) om att flagga på offentliga byggnader och beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad.
Förslag till riktlinjer för flaggning togs upp för beslut i kommunstyrelsen den 17 juni 2020 och
den 18 augusti 2021 och båda gångerna återremitterades förslaget till stadskontoret för fortsatt
beredning.
Stadskontoret återkommer nu med ett förslag där ett flertal justeringar och förtydliganden gjorts
utifrån kommunstyrelsens senaste diskussion. Förslaget bygger bland annat på den lagstiftning
som finns, anvisningar från Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt riktlinjer från andra storstäder i
Sverige.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad.
2. Kommunstyrelsen anmodar stadens nämnder och helägda bolag att flagga med den
svenska flaggan vid flaggtillfälle A i riktlinjerna (Allmänna flaggdagar i Sverige), samt att i
övrigt följa riktlinjerna i tillämpliga och erforderliga delar.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•

G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad
Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad 2020-05-28
Beslut KS 200617 §246 - Ärendet återremitteras till stadskontoret
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad
Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad 2021-07-02
Beslut KS 210818 §277 Ärendet återremitteras till stadskontoret
Riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad 1.0
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220214 Riktlinjer för offentlig flaggning
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Beslutsplanering
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-08
Kommunstyrelsen 2020-06-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-16
Kommunstyrelsen 2021-08-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14
Kommunstyrelsen 2022-03-16
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga helägda bolag
Ärendet

Kommunfullmäktige biföll den 29 april 2020, § 111 (STK-2017-898) en motion av Tony Rahm
(M) och John Roslund (M) om att flagga på offentliga byggnader och beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad.
Malmö stad har saknat tydliga riktlinjer för flaggning. Flaggningen har skötts genom praxis och
ibland har improvisationer fått ske för att lösa hastigt uppkomna situationer. Det har också varit
oklart var beslutet om flaggning ska tas. Själva flaggningen sköts av fastighets- och gatukontoret
med hjälp av Kommunteknik och avtal med entreprenör.
Utgångspunkt för riktlinjerna 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. Flera andra städer har vidare antagit riktlinjer för flaggning. Vid framtagande av dessa riktlinjer har speciellt Stockholms
stads och Göteborgs stads riktlinjer studerats.
Stadskontoret har inventerat vilka flaggstänger i Malmö stad som bör omfattas av riktlinjerna
och har valt att dela in dessa i Officiella flaggstänger och Övriga flaggstänger. Mot bakgrund härav, och
för att tydligare avspegla motionens intentioner, föreslås riktlinjerna benämnas ”Riktlinjer för
offentlig flaggning i Malmö stad” i stället för ”Riktlinjer för officiell flaggning”.
Inventering av befintliga flaggstänger
Officiella flaggstänger
De flaggstänger som bör definieras som officiella är:
•
•
•

Rådhustaket: 1 flaggstång
Framför rådhuset: 6 flaggstänger
Stadshuset: 3 flaggstänger utanför entrén och 5 flaggstänger längs med Torpgatan

Övriga flaggstänger
•
•

Det finns flaggstänger på Stortorget runt planteringen samt på Lilla torg.
Det kan även finnas flaggstänger och/eller möjlighet att flagga vid andra kommunala
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förvaltningar och helägda kommunala bolag samt vid övriga Malmö stad-ägda byggnader.
Hur ska flaggstängerna användas?
Officiella flaggstänger
De officiella flaggstängerna har ett högt symbolvärde. Detta medför att flaggning på dessa bör
vara mer restriktiv än på övriga flaggstänger.
Flaggning ska som huvudregel ske på:
•
•
•
•
•
•
•

Allmänna flaggdagar i Sverige (Flaggtillfälle A i riktlinjerna)
Nordens nationaldagar (Flaggtillfälle B i riktlinjerna)
Minoriteternas dagar (Flaggtillfälle C i riktlinjerna)
Övriga flaggdagar (Flaggtillfälle D i riktlinjerna)
Sorgflaggning vid större katastrofer eller nationell landssorg (Flaggtillfälle E i riktlinjerna)
Sorgflaggning för förtroendevalda (Flaggtillfälle F i riktlinjerna)
Sorgflaggning för medarbetare (Flaggtillfälle G i riktlinjerna)

Undantagsvis gäller följande:
•

Inga kommersiella flaggor eller förenings- och organisationsflaggor får hissas på de officiella flaggstängerna. I undantagsfall kan dock de 5 flaggstängerna utanför stadshusets
entré längs med Torpgatan användas för förenings- och organisationsflaggor efter beslut
av stadskontoret. Undantagen är större arrangemang och evenemang i staden.

•

De 3 flaggstängerna utanför stadshusets entré flaggar, utöver vad som anges vid flaggtillfällena A-G i riktlinjerna, alltid med en flagga med kommunens logotyp, svenska flaggan
och EU-flaggan.

•

Flaggstången på rådhustaket flaggas under aktuell kalendarisk sommartid med kommunens vapen (3 x 3 meter) och i övrigt enligt flaggtillfälle A-G i riktlinjerna.

•

Flaggning på de officiella flaggstängerna utöver det som anges i riktlinjerna, exempelvis
vid evenemang med kommunalt engagemang, beställs hos stadskontoret som bedömer
om flaggning är motiverad. Flaggning kan även ske i enlighet med ingånget avtal härom.

Övriga flaggstänger
•

Flaggstängerna runt Stortorgets plantering och på Lilla Torg ska främst användas i samband med evenemang och arrangemang i staden och flaggning beslutas av stadskontoret.
På flaggstängerna runt Stortorgets plantering ska på FN-dagen den 24 oktober flaggas
med FN-flaggor.

•

Vad gäller flaggstänger hos andra kommunala förvaltningar och helägda kommunala bo-

4 (4)
lag samt vid övriga Malmö stad-ägda byggnader, anmodas stadens nämnder och helägda
bolag att flagga med den svenska flaggan vid flaggtillfälle A i riktlinjerna (Allmänna
flaggdagar i Sverige), samt att i övrigt följa riktlinjerna i tillämpliga och erforderliga delar.
Avgränsningen till flaggtillfälle A har gjorts mot bakgrund av att övriga flaggtillfällen i regel fordrar tillgång till andra flaggor utöver den svenska. Önskvärt är vidare att flaggning
om möjligt även sker vid sommaravslutningarna i de kommunala skolorna på flaggstänger vid aktuella berörda byggnader. Ansvariga för dessa flaggstänger anmodas vidare
att se till att flaggning sker utifrån gällande flaggregler om flaggning enligt europastandard.
Övrigt
Riktlinjerna innehåller även flaggregler för hur flaggning på halv stång ska ske liksom regler för
utländsk flaggning.
Stadskontorets förslag
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar i ärendet föreliggande riktlinjer för offentlig
flaggning i Malmö stad. Stadskontoret föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att anmoda
stadens nämnder och helägda bolag att flagga med den svenska flaggan vid flaggtillfälle A i riktlinjerna, samt att i övrigt följa riktlinjerna i tillämpliga och erforderliga delar.
Riktlinjerna har i förhållande till tidigare förslag omarbetats såvitt avser namn, struktur och utformning. Flaggning på de i riktlinjerna uppräknade flaggstängerna föreslås sammantaget benämnas som offentlig flaggning. Den offentliga flaggningen har därefter indelats i ”Officiell
flaggning” och ”Övrig flaggning”. Vissa förtydliganden och korrigeringar har även gjorts. Flaggning vid val till Europaparlamentet har exempelvis flyttats från flaggtillfälle A till flaggtillfälle D
då detta inte är en allmän flaggdag.
Riktlinjerna har i övrigt ändrats så att det framgår att sorgflaggning som avser avliden ledamot
eller ersättare i kommunfullmäktige även innefattar tidigare kommunfullmäktigeordförande,
samt avliden förtroendevald med arbetsplats i stadshuset även innefattar tidigare kommunstyrelseordförande.
Vad gäller flaggning vid skolavslutningarna i de kommunala skolorna föreslås ingen flaggning på
de officiella flaggstängerna eller på flaggstängerna runt Stortorgets plantering och på Lilla Torg
utan det är i stället önskvärt att flaggning vid dessa tillfällen sker på flaggstänger vid aktuella berörda byggnader hos Malmö stads förvaltningar eller helägda kommunala bolag eller vid berörda
Malmö stad-ägda byggnader.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

