
Allmänna flaggdagar och lokalt beslutade flaggdagar – 2017 
1 januari  Nyårsdagen 

28 januari  Konungens namnsdag 

24 februari lokal Sverigefinländarnas dag 

8 mars lokal Internationella kvinnodagen 

12 mars  Kronprinsessans namnsdag 

23 mars lokal Nordens dag 

27 mars  Påskdagen 

8 april lokal Romernas nationaldag 

30 april   Konungens födelsedag 

1 maj  Första maj 

9 maj lokal Europadagen 

29 maj   Veterandagen (fr.o.m. 2018) 

4 juni  Pingstdagen 

6 juni  Sveriges nationaldag 

13 juni lokal Avslutningsdagar kommunala gymnasieskolor, årskurs 3 

25 juni  Midsommardagen 

14 juli  Kronprinsessans födelsedag 

31 juli – 6 augusti lokal Stockholm Pride  

8 augusti   Drottningens namnsdag 

25 – 27 augusti lokal Södertäljefestivalen 

14 oktober lokal Medborgardagen  

24 oktober   FN-dagen 

17 november lokal Södertäljegalan 

6 november   Gustav Adolfsdagen 

5 december lokal 5i12-utmärkelsen 

10 december   Nobeldagen 

23 december    Drottningens födelsedag 

25 december   Juldagen 

 

På följande sida ger vi förklaringar till våra lokalt beslutade flaggdagar.  
Många av flaggdagarna uppmärksammas genom nyhetstexter på kommunens webbplats. Där berättar vi om 
Kringelfestivalen och årets artister och där förklarar vi utförligt om vad 5i12-utmärkelsen står för och vilka som 
är årets mottagare av priset. Förklaringarna av de lokala flaggdagarna beskrivs i det här sammanhanget endast 
på ett kärnfullt sätt och används t.ex. på stadshusets monitorer.  

Södertälje kommun flaggar vid allmänna flaggdagar – beslutade av regeringen – och även vid särskilda 
evenemang. Särskilda evenemang beskrivs även de på kommunens webbplats i samband med händelsen. Det 
kan exempelvis handla om besök av utländska ministrar. Om allmänna flaggdagar kan du läsa på webbplatsen 
som Rikskommittén Sveriges Nationaldag driver: http://www.nationaldagen.se.    



Södertälje kommuns flaggning – kalendarium och korta beskrivningar 

Tid  Händelse Kort beskrivning av lokalt beslutad flaggdag 

1 januari  Nyårsdagen Allmän flaggdag 

28 januari 
 

Konungens namnsdag Allmän flaggdag 

24 februari  Sverigefinländarnas dag  Uppmärksammar sverigefinländarna,  
en nationell minoritet. 

8 mars  Internationella kvinnodagen För jämställdhet mellan människor. 

12 mars 
 

Kronprinsessans namnsdag Allmän flaggdag 

23 mars  Nordens dag Uppmärksammar det nordiska samarbetet. 

mars-april, 
varierar 

 

Påskdagen Allmän flaggdag 

8 april  Romernas nationaldag Uppmärksammar romerna, en nationell minoritet. 

30 april  
 

Konungens födelsedag Allmän flaggdag 

1 maj 
 

Första maj Allmän flaggdag 

9 maj  Europadagen  Uppmärksammar samarbetet mellan de europeiska länderna. 

maj-juni, 
datum varierar 

 

Pingstdagen  Allmän flaggdag 

maj,  
vart fjärde år 

 Val till Europaparlamentet  Uppmärksammar och påminner om valdagen.  

6 juni 
 

Sveriges nationaldag Allmän flaggdag 

juni, 

datum varierar 

 Avslutningsdagar kommunala 
gymnasieskolor, årskurs 3 

Gratulerar studenterna.  

20-26 juni  Midsommardagen Allmän flaggdag 

14 juli  Kronprinsessans födelsedag Allmän flaggdag 

juli-augusti, 

datum varierar 

 Stockholm Pride För lika rättigheter och samma möjligheter. 

8 augusti  Drottningens namnsdag Allmän flaggdag 

september,   Val till riksdagen Allmän flaggdag 



vart fjärde år 

24 oktober  FN-dagen Allmän flaggdag 

6 november  Gustav Adolfsdagen Allmän flaggdag 

10 december  Nobeldagen Allmän flaggdag 

5 december  5i12-utmärkelsen Mot främlingsfientlighet. För allas lika värde. 

23 december   Drottningens födelsedag Allmän flaggdag 

25 december  Juldagen Allmän flaggdag 

Årligt event,  

datum varierar  

 Kringelfestivalen Södertäljebornas festvival. Vi förenas genom musik, mat och 

kultur.  

Årligt event, 

datum varierar 

 Södertäljegalan Vi tackar människor som gör skillnad för Södertälje. 

Årligt event, 

datum varierar 
 Medborgardagen Södertäljebornas dag. Lär känna din kommun. En möjlighet 

att träffa föreningar och människor. 
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