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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-01-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 36

Svar på motion om neutral flaggning från Simon
O Pettersson (SD)

KSN-2019-03366

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

1. attavslå motionen.

Reservation

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Simon O. Pettersson (SD) föreslår i en motion väckt 6 oktober 2019 att Uppsala kommun
enbart ska flagga med neutrala flaggor av officiell karaktär såsom Sveriges flagga eller
Upplands landskapsflagga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 november 2019
Bilaga 1, Motion om neutral flaggning av Simon O. Pettersson (SD)
Bilaga 2, Riktlinjer för flaggning i Uppsala kommun
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om neutral flaggning från 
Simon O. Pettersson (SD)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

 

Ärendet 

Simon O. Pettersson (SD) föreslår i en motion väckt 6 oktober 2019 att Uppsala 
kommun enbart ska flagga med neutrala flaggor av officiell karaktär såsom Sveriges 

flagga eller Upplands landskapsflagga. 

Motionen återges som bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Perspektiven för barn, jämställdhet och näringsliv bedöms inte vara relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Den 16 oktober 2019 §205 antog kommunstyrelsen riktlinjer för flaggning i Uppsala 
kommun. Riktlinjerna fastställer när Uppsala kommun ska flagga samt vilka flaggregler 

som gäller internt för Uppsala kommun. Angående vilka flaggor som ska användas slår 
riktlinjerna fast att 

• svenska flaggan ska användas vid alla allmänna flaggdagar, vid beslutad 

offentlig flaggning och efter särskilt beslut av kommunstyrelsen 

• FN-flaggan ska användas vid flaggning på FN-dagen 24 oktober  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-11-19 KSN-2019-03366 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

 

• EU-flaggan ska användas vid flaggning på Europadagen 9 maj 

• regnbågsflaggan ska användas vid flaggning på internationella hbtq-dagen 17 

maj 

• respektive nationell minoritetsflagga ska användas vid flaggning på samernas, 

sverigefinnarnas, tornedalingarnas och romernas dagar 

• vid utländskt besök kan svenska flaggan, EU-flaggan och den besökande 
nationens flagga användas. 

Det är inte aktuellt att revidera antagna riktlinjer för flaggning i linje med motionens 

förslag.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 november 2019 

• Bilaga 1, Motion om neutral flaggning av Simon O. Pettersson (SD)  

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 





Sida 69(70)

Kommunstyrelsen Datum:

Protokollsutdrag 2019-10-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 205

Riktlinjer för flaggning i Uppsala kommun

KSN-2019-02819

Beslut

Kommunstyrelsenbeslutar

1. attkomplettera riktlinjen med att verksamheter i kommunkoncernen får flagga
med verksamhetens egen flagga när man finner så lämpligt,

2. attunder rubriken Kommunflaggalägga till:
”Kommunens flagga visarstadsvapnet.”

3. attanta riktlinjer för flaggning i Uppsala kommun, samt
4. attdelegera till stadsdirektör att fatta beslut om flaggning på andra dagar än de

som anges i riktlinjerna.

Reservationer

Simon Alm (SD) reserverar sigmot beslutet till förmån för eget yrkande.

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen:
Uppsala kommun ska sträva efter enighet och stolthet över vårt gemensamma närsamhälle.
Därför är det oklokt att börja med minoritetsflaggningar i ett samhälle som består av allt fler
minoriteter parallellt med ett stort behov av att skapa en samlad gemenskap. Den samlade
gemenskapen kan med fördel byggas runt Uppsala kommuns och Sveriges flagga.

Yrkanden

Jonas Segersam (KD) yrkar:
(1) att under stycket Allmänna flaggdagar:
Meningen ”Flaggning ska även ske påföljande dagar” ändras till ”Flaggning kan även ske på
följande dagar” och ”Den 27 januari; Förintelsens minnesdag” läggs till,
(2) att stryka följande text under avsnittet Flaggor:
FN-flaggan ska användas vid flaggning på FN-dagen den 24 oktober.
EU-flaggan ska användas vid flaggning på Europadagen den 9 maj.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2019-10-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Regnbågsflaggan ska användas vid flaggning på internationella hbtq-dagen den 17 maj.
Respektive nationell minoritetsflagga ska användas vid flaggning på samernas,
sverigefinnarnas, tornedalingarnas och romernas dagar.
(3) att under Kommunflagga följande tillägg görs:
”Kommunens flagga visar stadsvapnet”.

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) andra (2) och tredje (3) att-sats.

Simon Alm (SD) yrkar att i första hand (1) stryka flaggningskrav på Europadagen, dagen för
Europaparlamentsvalet och HBTQ-dagen, och i andra hand (2) ska denna listan kompletteras
med internationella kvinnodagen, internationella mansdagen och fars-och mors dag.

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till delar avJonas Segersams (KD) yrkande:
I första Att-satsen om ”flaggning kan även ske på följande dagar”
I andra Att-satsen om att inte flagga med minoritetsflaggor

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Jonas Segersams (KD) ändringsyrkanden.

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Simon Alms (SD) ändringsyrkanden.

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) ändringsyrkanden.

Mohamad Hassan (L) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Hanna Victoria Mörck (V):
att komplettera riktlinjen med att verksamheter i kommunkoncernen får flaggamed
verksamhetens egen flagga när man finner så lämpligt

Beslutsgång

Ordförande ställer först Erik Pellings (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) ändringsyrkandes första (1) att-sats mot
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) ändringsyrkandes andra (2) att-sats mot
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) ändringsyrkandes tredje (3) att-sats mot
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) första (1) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) andra (2) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2019-10-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag med bifallna ändringsyrkanden mot
avslag och finner att kommunstyrelsens bifaller detsamma.

Sammanfattning

Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen.
Flaggningen har ett symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och
till att visa det kommunala engagemanget.

Riktlinjerna fastställer när Uppsala kommun ska flagga samt vilka flaggregler som gäller
internt för Uppsala kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 8 oktober 2019 § 293
Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2019
Riktlinje för flaggning i Uppsala kommun



 

 

Riktlinjer för flaggning i 
Uppsala kommun 
  

 Datum: Diarienummer: 

Normerande styrdokument 2019-10-22 KSN 2019-02819 

 
Beslutsfattare:  

Kommunstyrelsen  

 
Dokumentansvarig:  

Protokollchef  
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Inledning 
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen. 
Flaggningen har ett symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande 
och till att visa det kommunala engagemanget. Riktlinjerna ska underlätta och 
tydliggöra former för flaggning i Uppsala kommun. 

Syfte 

Riktlinjerna fastställer när Uppsala kommun ska flagga samt vilka allmänna flaggregler 
som gäller för Uppsala kommun.  

Omfattning 

Riktlinjerna för flaggning gäller hela Uppsala kommuns organisation.  

Uppsala kommuns flaggning 

Definition och begrepp 

Uppsala kommuns officiella flaggstänger är belägna vid stadshuset i Uppsala. 

Lagbestämmelser och krav 

Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 
1982:270) samt anvisningar utgivna av stiftelsen Sveriges Nationaldag fastställer 

allmänna regler för flaggning i Sverige. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för flaggning på kommunens officiella flaggstänger.  

Respektive verksamhet ansvarar för flaggning på flaggstänger vid kommunala 
anläggningar exempelvis skolor, boenden och idrottsanläggningar.  

Kommunledningskontoret ombesörjer flaggning på kommunens officiella 
flaggstänger. 

Flaggning vid övriga kommunala anläggningar ombesörjes av den verksamhet som hyr 
eller äger anläggningen.  
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Flaggning  

Allmänna flaggdagar 

Uppsala kommun ska vid kommunens officiella flaggstänger flagga vid allmänna 
flaggdagar fastställda av regeringen genom förordning (1982:270) om allmänna 

flaggdagar.  Dessa dagar är 

Den 1 januari; nyårsdagen, 
den 28 januari; Konungens namnsdag, 
den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag, 

påskdagen, 
den 29 maj; veterandagen, 

den 30 april; Konungens födelsedag,  
den 1 maj, 
pingstdagen, 

den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag,   

midsommardagen, 
den 14 juli; Kronprinsessans födelsedag,   
den 8 augusti; Drottningens namnsdag, 

dag för val i hela riket till riksdagen, 

den 24 oktober; FN-dagen, 
den 6 november; Gustav Adolf dagen,   

den 10 december; Nobeldagen, 

den 23 december; Drottningens födelsedag samt 

juldagen. 

 

Flaggning ska även ske på följande dagar  
 
Den 6 februari; samernas nationaldag,  

den 24 februari; sverigefinnarnas dag, 

den 8 april; romernas internationella dag,  

den 9 maj; europadagen, 
dag för val till Europaparlamentet, 
den 17 maj; Internationella hbtq-dagen, 

den 15 juli; Tornedalingarnas dag samt  
då allmän flaggning rekommenderas av regeringen. 

Officiella besök 

Vid stats- eller borgmästarbesök flaggas med aktuell nationsflagga på kommunens 

officiella flaggstänger varvat med svenska flaggor. Svenska flaggan intar alltid 
hedersplatsen enligt allmänna regler för flaggning i Sverige. Om besöket är från ett EU-
land, flaggas även med EU-flaggan. 

Övrig flaggning 

Flaggning på kommunens officiella flaggstänger vid speciella tillfällen, vid större 
evenemang eller andra liknande tillfällen kan ske efter särskilt beslut. Beslut om 

flaggning i dessa avseenden fattas av kommunstyrelsen.  



Sida 5 (6) 

Politiska partier får inte flagga med sina partiflaggor på kommunens officiella 
flaggstänger. Kommersiella flaggor eller föreningsflaggor får endast i undantagsfall 
hissas på kommunens flaggstänger och då efter beslut av kommunstyrelsen. 

Flaggning vid kommunala anläggningar exempelvis skolor, boenden och 
idrottsanläggningar   

Flaggning ska ske    

På allmänna flaggdagar,  
på Europadagen den 9 maj, 

på dag för Europaparlamentsval i Sverige,  
då allmän flaggning rekommenderas av regeringen samt 

vid andra tillfällen enligt särskilt beslut av chef i respektive verksamhet. 

Utöver detta får respektive verksamhet flagga med verksamhetens egen flagga när 
man finner så lämpligt 

Flaggning på halv stång på kommunens flaggstänger  

Vid medarbetares bortgång flaggas vid den egna arbetsplatsen på halv stång i 

samband med dödsdagen samt under begravningsdagen.   

Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag eller vid annan av 
kommunen beslutad flaggdag, har flaggning på halv stång företräde.   

I samband med landssorg eller med kunglig persons jordfästning flaggas på halv stång 

hela dagen på Uppsala kommuns officiella flaggstänger. Vid statsbegravning utfärdas 

särskilda bestämmelser för flaggning.  

Flaggtider  

Under perioden 1 mars till och med den 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00. Resterande 

del av året ska flaggan hissas kl. 09.00. Flaggan ska, under hela året, tas ned vid solens 
nedgång, dock senast kl. 21.00.  

Flaggor  

Svenska flaggan ska användas vid alla allmänna flaggdagar, vid beslutad offentlig 

flaggning och efter särskilt beslut av kommunstyrelsen.  

FN-flaggan ska användas vid flaggning på FN-dagen den 24 oktober.  

EU-flaggan ska användas vid flaggning på Europadagen den 9 maj. 

Regnbågsflaggan ska användas vid flaggning på internationella hbtq-dagen den 17 
maj. 

Respektive nationell minoritetsflagga ska användas vid flaggning på samernas, 
sverigefinnarnas, tornedalingarnas och romernas dagar. 
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Vid utländskt besök kan svenska flaggan, EU-flaggan och den besökande nationens 
flagga användas. 

Annan flagga kan användas efter särskilt beslut av kommunstyrelsen. 

Placering av flaggor  

Utländska flaggor får, utan myndigheternas tillstånd, hissas i Sverige. Den svenska 

flaggan bör hissas samtidigt och på hedersplats, på den mittersta flaggstången. Om det 

är jämnt antal flaggstänger placeras den svenska flaggan till höger från mitten när man 

står med ryggen mot den plats eller byggnad som ska flaggsmyckas. Övriga 

nationsflaggor placeras i bokstavsordning från hedersplatsen och utåt, varannan till 

höger och varannan till vänster.  

FN-flaggan och EU-flaggan har inte samma rang som nationsflaggan. Grundregeln är 
att dessa placeras efter nationsflagga/nationsflaggor.  

Om det endast finns en flaggstång ska flaggning ske med den svenska flaggan. 

Undantaget är europadagen och FN-dagen då flaggning ska ske med EU-flaggan eller 

FN-flaggan. Finns ingen EU-flagga eller FN-flagga ska flaggning ske med den svenska 

flaggan.  

Kommunflagga 

Då svenska flaggan inte är hissad kan kommunflagga med kommunens vapen vara 

hissad. 

Spridning 

Information om när Uppsala kommun flaggar på kommunens officiella flaggstänger 
ska publiceras på uppsala.se.   

Uppföljning 

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska inom ramen för sin interna kontroll säkerställa att 
riktlinjer följs. Kommunstyrelsen följer upp riktlinjen genom 

internkontroll/internrevision.  
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