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Till Kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun 

MOTION 
(kommunal flaggpolicy) 

Vid kommunstyrelsens behandling 2016-03-07, § 36, av ett 
medborgarförslag om att en regnbågsflagga ska hissas i Staffanstorp och 
Hjärup skriver de fem borgerliga partierna i ärendebeskrivningen följande: 

"Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 2015, § 130 att överlämna 
medborgarförslaget om att en regnbågsflagga ska hissas i Staffanstorp och 
Hjärup till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Stabschefen (för den borgerliga Alliansen, min anm.) har yttrat sig över 
medborgarförslaget enligt följande: 

Det rubricerade medborgarförslaget innehåller fö rslag om att Staffanstorps 
kommun ska hissa en regnbågsflagga i Staffanstorp och i Hjärup. I 
motiveringen framgår det bland annat att "regnbågsflaggan är en symbol 
för stolthet och mångfald hos HBTQ-personer". 

Staffanstorps kommun har ingen särskild flaggpolicy, utan följer svenska 
flaggseder och flaggar bl a på flaggdagarna etc. Kommunen flaggar även till 
exempel när utländska gäster officiellt besöker kommunen. 

Det finns inga formella hinder mot att flagga med andra flaggor vid andra 
tillfällen. Dock bör flaggningen ha någon typ av anknytning till arrangemang 
eller likande som kommunen arrangerar, deltar i, eller på annat sätt stödjer. 
Genom flaggning kan då detta engagemang uppmärksammas extra. Inga 
hinder finns t ill exempel att flagga med regnbågsflagga i kommunen vid 
prideparad eller liknande." 

Kommunstyrelsens majoritet (M+SD+L) beslutade att med det i ärendet 
redovisade anse medborgarförslaget besvarat. Centern reserverade sig 
muntligen till stöd för sitt yrkande om att medborgarförslaget skulle avslås. 



Oppositionspartiernas företrädare i kommunstyrelsen (Mp + S) röstade 
självfallet bifall till medborgarförslaget. 

Jag finner att det finns anledning att Staffanstorps kommun, precis som 
flera andra kommuner, antar en kommunal flaggpolicy. 

När jag skriver in flaggpolicy i min sökmotor på internet är den första 
kommunala flaggpolicy som kommer upp från Lerums kommun. 

https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Kommunens
flaggpolicy/ 

Denna kommuns policy bilägges i avskrift. 

Lerums kommuns kommunala flaggpolicy kan tjäna som en god vägledning 
för Staffanstorps kommuns flaggpolicy, eventuellt kompletterad med 
nationella eller motsvarande flaggdagar för våra vänorter. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag på att Kommunfullmäktige i 
Staffanstorps kommun beslutar 

att uppdra åt kommunstyrelsen att för kommunfullmäktiges 
antagande redovisa ett förslag till kommunal flaggpolicy för 
Staffanstorps kommun. 

Staffanstorp den 27 mars 2017 



Kommunens flaggpolicy 
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Flaggning grundar sig på en lång tradition och är en 
internationell företeelse och principerna för flaggning är i 
stort sett lika världen över. I Lerum har vi följande 
flagg policy. 

Kommunens officiella flaggstänger finns vid Bagges torg i Lerum. Här 
nedan listas vilka regler som gäller för Lerums kommuns officiella flaggor: 

Allmänna flaggdagar 

På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens 
officiella flaggstänger. 
• Nyårsdagen 
• den 28 januari; Konungens namnsdag 
• den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag 



• påskdagen 
• 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 till riksdagen 
• den 24 oktober; FN-dagen 
• den 6 november; Gustav Adolfs-dagen 
• den 10 december; Nobeldagen 
• den 23 december; Drottningens födelsedag 
• juldagen 

Internationella kvinnodagen och HBTQ-dagen 
Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då ska svenska flaggor 
hissas på kommunens officiella flaggstänger. Den 17 maj infaller HBTQ
dagen. Då ska regnbågsflaggor hissas på kommunens officiella 
flaggstänger. 

EU-dagen 
På EU-dagen den 9 maj och dag då val hålls i Sverige till 
Europaparlamentet ska EU-flaggan och svenska flaggan hissas till lika antal 
på kommunens officiella flaggstänger. 

Nordens dag 
23 mars 

Samernas nationaldag 
6 februari 

Sverigefinländarnas dag 
24 februari 

Internationella Romadagen 
8 april 



Bemärkelsedag för tornedalingar 
15 juli 

Studentavslutning 
På studentavslutningsdagen för Lerums gymnasium ska svenska flaggor 
hissas på samtliga kommunens officiella flaggstänger. 

Skolavslutning 
På skolavslutningsdagen ska svenska flaggor hissas på samtliga 
kommunens officiella flaggstänger. 

Westpride 
Flaggar dagarna eventet pågår. 

Officiella besök 
Vid officiella besök hos kommunen hissas svensk flagga och gästens 
nationalitetsflagga till lika antal på kommunens officiella flaggstänger. 

Organisationsflaggor 
Flaggning med organisationsflaggor på kommunens officiella flaggstänger 
får inte ske. 

Övrig flaggning 
När flaggning enligt ovan inte är aktuell kan flagga med kommunens 
logotyp samt EU-flaggan hissas vid kommunhuset. 

Beslut om flaggning 
Beslut om flaggning på kommunens officiella flaggstänger fattas av 
kommunstyrelsen, som beslutar om vidare delegation. Flaggning vid 
jubileer, dödsfall etcetera kan ske på andra än kommunens officiella 
flaggstänger efter beslut av verksamhetsansvarig 
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