Riktlinjer
för flaggning i
Södertälje kommun
– Kommunfullmäktige 2014-06-16 § 89, kommunstyrelsen 2014-06-13 § 139.

Södertälje kommun/Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun/Kommunfullmäktige 2014

Värdet av flaggning
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. Det har utvecklats en stark
tradition hos enskilda och organisationer att flagga vid högtidsdagar. Flaggningens symbolvärde
visas också genom att regeringen har beslutat om allmänna flaggdagar. Mot den bakgrunden är det
viktigt att kommunens flaggning sker på ett sätt och vid tidpunkter som medborgarna kan känna
samband med. Att upprätta riktlinjer för Södertälje kommuns flaggning, och göra dem kända, kan
bidra till att ge dagarna värdighet och ge en ökad förståelse för de dagar som högtidlighålls.

Södertälje kommuns flaggstänger



Södertälje kommuns officiella flaggstänger finns framför Stadshuset, Campusgatan 26.
Flaggstängerna på Storgatan vid Stortorget, vid Mälarbron och i Stadsparken vid scenen,
förvaltas av kommunstyrelsens kontor och kan ha en mer vardaglig flaggning.

Riktlinjer och regler för flaggning gäller för de officiella flaggstängerna och de som förvaltas av
kommunstyrelsens kontor.
Riktlinjer och regler för flaggning är inte styrande för flaggning på övriga kommunala flaggstänger, men man bör där det är möjligt eftersträva att följa dem.

Riktlinjer för flaggning


Allmän flaggning sker på de dagar som regeringen har bestämt.



Offentlig flaggning sker också på dagar som kommunen beslutat:
o Europadagen och dag för val till Europaparlamentet samt Nordens dag.
o Högtidsdagar som motsvarar nationaldag för de nationella minoriteterna romer och
sverigefinländare.
o Kommunens beslutade utmärkelse- och evenemangsdagar.
o Under Stockholm Pride
o Kommunala gymnasieskolors avslutningsdagar för årskurs 3.



Politiska partier får inte flagga med sina partiflaggor på kommunens flaggstänger. Avsteg
från regeln får beslutas av kommunstyrelsen.



Kommunstyrelsen har befogenhet att besluta om flaggning vid andra tillfällen än de som
särskilt anges i riktlinjerna.
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Regler för flaggning


Flaggning ska ske enligt de allmänna flaggreglerna.



På kommunens officiella flaggstänger och de som förvaltas av kommunstyrelsens kontor
får nationsflaggor, landskapsflaggor och kommunflaggor hissas.
Föreningsflaggor och företagsflaggor kan vid särskilda evenemang hissas, tillsammans
med kommunens flaggning, om evenemanget äger rum i Södertälje och om de bedöms
vara av betydelse för kommunen samt motsvarar kommunens policy och värdegrund.



Dagar då ingen offentlig flaggning sker flaggas:
Den officiella kommunflaggan framför Stadshuset på de fem flaggstängerna.
Flaggstängerna vid Mälarbron och i Stadsparken bär de flerfärgade dukarna med Södertäljes kommunvapen och texten Södertälje kommun.
Stängerna på Storgatan vid Stortorget får användas av Centrumföreningen för deras flaggor.

Kalendarium för Södertälje kommuns offentliga flaggning
Tid

Händelse

Tid

Händelse

1 januari

Nyårsdagen

20-26 juni

Midsommardagen

28 januari

Konungens namnsdag

14 juli

Kronprinsessans födelsedag

24 februari

Sverigefinländarnas dag

(juli-augusti)

Stockholm Pride

8 mars

Internationella kvinnodagen

8 augusti

Drottningens namnsdag

12 mars

Kronprinsessans namnsdag

((september))

Val till riksdagen

23 mars

Nordens dag

24 oktober

FN-dagen

(mars-april)

Påskdagen

6 november

Gustav Adolfsdagen

8 april

Romernas nationaldag

10 december

Nobeldagen

30 april

Konungens födelsedag

5 december

5i12-utmärkelsen

1 maj

Första maj

23 december

Drottningens födelsedag

9 maj

Europadagen

25 december

Juldagen

(maj-juni)

Pingstdagen

Inte fastställd

Kringelfestivalen

((maj))

Val till Europaparlamentet

Inte fastställd

Södertäljegalan

6 juni

Sveriges nationaldag

Inte fastställd

Medborgardagen

(juni)

Avslutningsdagar kommunala
gymnasieskolors årskurs 3
Flaggsymbolen anger allmänna flaggdagar

(enkel parentes) Datum varierar mellan olika år.

((dubbel parentes)) Händelsen inträffar inte varje år.

Beslut om flaggning, som inte är uttalat reglerad, tas av stadsdirektören.
Beslut om flaggning på en enhet tas av enhetschefen.
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Kommunalt beslutad offentlig flaggning
Utmärkelse- och evenemangsdagar, skolavslutningar
Kommunfullmäktige har beslutat om utmärkelse- och evenemangsdagar som uppmärksammas
med flaggning, eftersom många Södertäljebor kan finna samhörighet kring dessa.
Avslutningsdagarna vid kommunens gymnasieskolor har stor betydelse för eleverna, deras anhöriga och stora delar av kommunens befolkning i övrigt. Därför flaggar kommunen på avslutningsdagarna för de kommunala gymnasiernas årskurs tre.
Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
Södertälje kommun uppmärksammar de genom lagstiftning skyddade och stödda nationella minoriteterna romer och sverigefinländare, vilka har stor närvaro i kommunen och kommunen särskilt
arbetar för. De övriga nationella minoriteterna, judar, samer, och tornedalingar, har mycket liten
närvaro i kommunen.
Uppmärksammande av HBTQ-frågor
Södertälje ska vara en öppen, inkluderande och välkomnande kommun. För att uppmärksamma
HBTQ-frågor flaggas med regnbågsflaggan under Stockholm Pride.
Internationellt samarbete
I flaggningskalendariet finns fyra dagar som symboliserar det globala, europeiska och nordiska
samarbetet. De dagarna får samtidigt symbolisera samarbetet med kommunens fem europeiska
vänorter och Sister City i Kina.
Flaggning vid andra tillfällen



Regeringen kan besluta om allmän flaggning vid speciella tillfällen.
Flaggning på halv stång kan ske
Vid sorgetillfällen som berör hela kommunen eller nationen.
Vid en anställds dödsfall kan enheten flagga på halv stång vid vederbörandes arbetsplats
efter beslut av enhetschefen. För kommunalt aktiv politiker och anställda i Stadshuset beslutar stadsdirektören.



Händelse av betydande karaktär för Södertälje kommun.
Besök av utländska dignitärer och särskilda evenemang, som exempelvis organisationers
arrangemang eller större idrottstävlingar vilka bedöms ha betydelse för kommunen.
Andra nationers flaggor kan hissas vid internationellt deltagande. Man kan också överväga
att hissa arrangerande eller deltagande föreningars flaggor.
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Exempel på flaggning
Dagar utan offentlig flaggning

Allmänna flaggdagar
Enbart Svenska flaggan

Allmän flaggdag
FN-dagen

Annan offentlig flaggning
Enbart Svenska flaggan

Annan offentlig flaggning
Nordens dag
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Kommunförvaltningens administration av flaggning
Avsnittet innebär verkställighet och är inte föremål för politiskt beslut.
Kalendarium och flaggning

Kommunikationschefen sammanställer flaggningskalendarium för det kommande året. Flaggningskalendariet lämnas till inre service senast 15 december.
Inre service ansvarar för flaggningen på de officiella flaggstängerna utanför Stadshuset under kontorstid. Övrig tid och på de flaggstänger som förvaltas av kommunstyrelsens kontor sköts flaggningen som upphandlad tjänst.
Rapportering till kalendariet

Flaggning som inte har fastställda datum anmäls senast 1 december för det kommande året till
kommunikationschefen. Ansvaret för att anmäla:
Kanslichefen
Utbildningsdirektören
Kultur- och fritidschefen
Demokrati- och mångfaldsstrategen

Val till riksdagen, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.
Avslutningsdagar på kommunens gymnasieskolor.
Kringelfestivalen, Södertäljegalan och Medborgardagen.
Stockholm Pride

Kommunikationschefen ansvarar för att notera vilka dagar de nationella flaggdagarna med varierade datum infaller (Påskdagen, Pingstdagen, Midsommardagen).
Händelser utanför kalendariet

Vid tillfälliga evenemang och besök av dignitärer och vid särskilda evenemang anmäler värden
eller den kommunala organisatören händelsen till kommunikationschefen senast 2 veckor innan
den ska inträffa.
En förutsättning för flaggning är att besöksvärden respektive arrangören lämnar ett underlag till
kommunikationschefen om bakgrunden till händelsen. Kommunikationschefen ansvarar för att en
information sammanställs som kan visas på Södertäljes officiella hemsida, Kanalen och de interna
informationsmonitorerna i Stadshuset, samt ges till inre service och Stadshusets reception.
Stadsdirektören beslutar om flaggning ska göras. Kommunikationschefen lämnar besked till inre
service och Stadshusets reception om när och hur flaggningen ska genomföras.
Information om Södertälje kommuns flaggning

Kommunikationschefen ansvarar för att ta fram och publicera information om Södertälje kommuns flaggning.



Riktlinjerna för flaggning publiceras på kanalen och de delar av dem som kan anses ha ett
allmänt intresse publiceras på kommunens officiella hemsida.
På flaggdagar visas en kort information om det som manifesteras genom flaggningen på Södertäljes officiella hemsida, Kanalen och de interna informationsmonitorerna i Stadshuset.
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