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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-03-16 kl 13:00-15:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2022-03-23

Protokollet omfattar

§90

Underskrifter

Sekreterare
Pernilla Mesch
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Helena Nanne
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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Janne Grönholm (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Ordförande (Kommunfullmäktige))
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterarer)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Magdaldena Bondeson (Sektionschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Johanna Juhlin (HR-Direktör)
Claes Ramel (Finanschef)
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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
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