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Riktlinjer för flaggning - revidering - till KF
Bakgrund
En översyn samt revidering av Riktlinjer för flaggning i Mjölby kommun har
genomförts. De tidigare riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2009.
Sammanfattning
Nuvarande riktlinjer antogs 2009 av kommunfullmäktige. I riktlinjerna omnämns
de officiella flaggplatserna samt övriga flaggplatser i Mjölby kommun. En
omorganisation i kommunen rörande teknisk förvaltning har medfört att ansvar
för flaggningen behövde ses över. En översyn av samtliga flaggplatser generellt
behövdes också göras då det under utredningen framkommit att nuvarande
riktlinjer inte efterlevs.
Beslutsunderlag
Missiv 2019-12-23
Tjänsteskrivelse
Nuvarande riktlinjer för flaggning i Mjölby kommun
Reviderade Riktlinjer för flaggning i Mjölby kommun
Yrkande
Lars-Åke Pettersson (M), Runar Öhman (SD) och Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar de reviderade riktlinjerna för flaggning i
Mjölby kommun

2.

Kommunfullmäktige beslutar om ny officiell flaggplats i Väderstad vid
Folkungasalen.

___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förvaltning
Samtliga nämnder i Mjölby kommun
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
2019-12-23
förvaltning

KS/2019:407

Handläggare

Elisabeth Rosenqvist
Tfn 0142-854 86

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut om reviderade riktlinjer för flaggning
i Mjölby kommun
Bakgrund
En översyn samt revidering av Riktlinjer för flaggning i Mjölby kommun har
genomförts. De tidigare riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2009-05-19.
Sammanfattning
Nuvarande riktlinjer antogs 2009-05-19 av kommunfullmäktige. I riktlinjerna
omnämns de officiella flaggplatserna samt övriga flaggplatser i Mjölby
kommun. En omorganisation i kommunen rörande teknisk förvaltning har
medfört att ansvar för flaggningen behövde ses över. En översyn av samtliga
flaggplatser generellt behövdes också göras då det under utredningen
framkommit att nuvarande riktlinjer inte efterlevs.
Beslutsunderlag
Missiv 2019-12-23
Tjänsteskrivelse
Nuvarande riktlinjer för flaggning i Mjölby kommun
Reviderade Riktlinjer för flaggning i Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige antar de reviderade riktlinjerna för flaggning i
Mjölby kommun

2.

Kommunfullmäktige beslutar om ny officiell flaggplats i Väderstad
blir Folkungasalen.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Samtliga nämnder i Mjölby kommun
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning
Dag Segrell
Kommundirektör
Po
Mj
sta
ölb
Ko
dr
yes
m
59
ko
mu
5
s
m
nst
80
mu
yre
MJ

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Kommunstyrelsen

Revidering av Riktlinjer för flaggning i Mjölby kommun
Sammanfattning
En översyn samt revidering av Riktlinjer för flaggning i Mjölby kommun har
genomförts. De tidigare riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2009.
Bakgrund
Nuvarande riktlinjer antogs 2009 av kommunfullmäktige. I riktlinjerna omnämns de
officiella flaggplatserna samt övriga flaggplatser i Mjölby kommun. En omorganisation
i kommunen rörande teknisk förvaltning har medfört att ansvar för flaggningen behövde
ses över. En översyn av samtliga flaggplatser generellt behövdes också göras då det
under utredningen framkommit att nuvarande riktlinjer inte efterlevs.
Syfte
Syftet är att reda ut ansvarsfrågan utifrån omorganisationen, få en mer enhetlig
hantering av flaggning i kommunen samt reda ut den finansiella frågan för hantering av
inköp samt övriga kostnader kopplat mot flaggning.
Nuvarande situation
Mjölby kommun har fyra (4) officiella platser där daglig flaggning ska ske. Det är
Stadshuset i Mjölby, Stora torget i Skänninge, Häradstorget i Mantorp och
Folkungagården i Väderstad.
Flaggstängerna vid stationshusen i Mjölby samt Mantorp flaggas med kommunflagga,
inga andra flaggor sitter uppe. I de tidigare riktlinjerna framgick att vid stationshusen
hade övriga organisationer ansvar för flaggor och flaggstänger. Trafikverket samt
Östgötatrafiken har sedan länge slutat flagga vid stationerna.
Inköp av övriga flaggor vid ex. evenemang sker idag av förvaltningar och inte alltid i
samråd med service- och teknikförvaltningen. I riktlinjerna kommer det framgå att
inköp ska ske efter samråd och beslut av kommundirektör/bitr. kommundirektör.
Kostnaderna ska belasta beställande förvaltnings budget.
Även flaggstänger vid Gallerian Kvarnen och längs Kungsvägen vid bron över Svartån
har varit uppe för dialog. Här är det andra intressenter som är involverade och en dialog
kommer att föras med Växtkraft samt Galleriabolaget.
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Beskrivning av ärendet
En utredning har gjorts där intervjuer genomförts med tjänstemän i olika delar av
kommunen samt man har gjort en rundtur till de officiella flaggplatserna för att se hur
det såg ut. Vid rundturen uppmärksammades att det endast är vid Stadshuset i Mjölby
som daglig flaggning sker.
Man har även skickat en förfrågan till Trafikverket samt Östgötatrafiken om hur man
resonerat kring flaggor då flaggning inte sker vid stationshusen.
Officiell flaggplats i Väderstad är idag Folkungagården. I de nya riktlinjerna föreslås
Folkungasalen i Väderstad till ny officiell flaggplats.
Lagrum
Den lag som finns är Lag (1982:269) om Sveriges flagga, som reglerar endast
utformningen av Sveriges flagga. Det finns även en förordning (SFS 1982:270) rörande
allmänna flaggdagar.
Finansiering/ekonomiska konsekvenser
Finansiering för inköp av flaggor till de officiella flaggplatserna, montering och
underhåll ska ligga på Service- och teknikförvaltningen.
Övriga inköp av flaggor bekostas av respektive förvaltning.
I riktlinjerna framgår också att vid nationaldag samt valdag ska respektive enhetschef
eller rektor ansvara för att flaggning sker. Inom utbildningsnämndens
verksamhetsområde är sällan personal på plats vid dessa tillfällen. Ansvaret bör därför
övergå till service- och teknikförvaltningen som flaggar på de officiella platserna i
kommunen för att på så sätt effektivisera för att ekonomiska besparingar.
De flaggstänger som idag inte nyttjas vid stationshusen Mjölby samt Mantorp ska stå
kvar men utan flaggning. Man kan nyttja dessa vid behov.
Samråd
Samråd har skett med Victor Broomé, Fastighetschef, Maria Karlsson, enhetschef
Medborgarservice, Åsa Elandersson, marknadsstrateg, Carina Brofeldt, bitr.
kommundirektör, Thomas Kinell, utbildningsstrateg samt politiska representanter.
Bedömningar/överväganden
Den bedömning man gör är att man fortsätter att ha daglig flaggning på de officiella
flaggplatserna i kommunen.
Övriga flaggstänger får stå kvar och nyttjas för övrig flaggning vid behov.
Kommunstyrelsens förvaltning
Elisabeth Rosenqvist
Administratör
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1. Sammanfattning
Ett arbete med att se över Riktlinjerna för flaggning i Mjölby kommun har skett.
De nuvarande riktlinjerna togs fram 2009. Då det genomförts en omorganisation
i kommunen behövdes en översyn av riktlinjerna genomföras. I arbetet har man
sett över de officiella flaggplatserna samt övriga flaggplatser i kommunen.

2. Inledning
Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig hantering av flaggning i kommunen.
Det finns rekommendationer från Rikskommittén Sveriges Nationaldag som
ligger till grund för dokumentet.
Den lag som finns är Lag (1982:269) om Sveriges flagga, som reglerar endast
utformningen av Sveriges flagga.
Officiell flaggning i Mjölby kommun sker med svensk flagga på allmänna
flaggdagar (SFS 1982:270). Vid Sveriges nationaldag, den 6 juni, sker flaggning
med svensk flagga vid alla kommunens flaggplatser.
Flaggning sker även på valdagen vid samtliga vallokaler.
I Mjölby kommun finns fyra (4) officiella flaggplatser, vilka är Stadshuset i
Mjölby, Stora torget i Skänninge, Häradstorget i Mantorp och Folkungasalen i
Väderstad. Det som i detta dokument benämns som officiell flaggning avser
dessa platser.
Utöver de officiella flaggplatserna finns flaggstänger vid skolor, särskilda
boenden och idrottsanläggningar. Detta är flaggplatser som Mjölby kommun
har ansvar för och som detta dokument avser när det gäller flaggning vid
kommunens enheter.
Vid flaggstängerna placerade på tågstationerna i Mjölby och Mantorp sker
endast flaggning med kommunflagga.
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3. Riktlinjens innehåll
3.1 Flaggplacering

Vid flaggplacering används begreppet ”heraldiskt höger”. Detta innebär att om
man ställer sig med ryggen mot den byggnad eller plats som skall flaggsmyckas
så har man ”heraldiskt höger” på sin högra sida.
Det att det finns en ”rangordning” bland vilka flaggor man hissar.
Vid flaggning med svensk flagga tillsammans med någon annan flagga placeras
den svenska heraldiskt höger därefter annan flagga.
När flaggning sker med kommunflagga tillsammans med EU-flagga placeras
kommunflaggan heraldiskt höger därefter EU-flaggan. EU-flaggan hissas alltid
så stjärnorna ”står” upp på två uddar.
Vid flaggning på plats med udda antal stänger börjar och slutar raden med den
flagga som placeras heraldiskt höger exempelvis kommunflagga – EU-flagga –
kommunflagga.

3.2 Officiell flaggning

Officiell flaggning i Mjölby kommun sker med svensk flagga på allmänna
flaggdagar (SFS 1982:270). Vid Sveriges nationaldag, den 6 juni, sker flaggning
med svensk flagga vid alla kommunens flaggplatser.

3.3 Daglig flaggning

Daglig flaggning sker vid Stadshuset i Mjölby. Den dagliga flaggningen sker
med kommunflagga samt EU-flagga. På övriga officiella flaggplatserna vid Stora
torget i Skänninge, Häradstorget i Mantorp och Folkungasalen i Väderstad
flaggas dagligen med kommunflagga.
Vid stationshusen i Mjölby och Mantorp sker daglig flaggning endast med
kommunflagga.

3.4 Övrig flaggning

Övrig flaggning sker vid Stadshuset i Mjölby på dagen för jordfästning av
förtroendevald eller anställd i Mjölby kommun. Annan övrig flaggning, ex. vid
evenemang ska beslutas av kommundirektör och evenemangsflaggan ersätter
EU-flaggan.
Övrig flaggning vid kommunens enheter vid exempelvis allmänna flaggdagar,
födelsedagar vid kommunens särskilda boende, skolavslutning vid kommunens
skolor och övriga tillfällen sker efter beslut av enhetschef eller rektor.
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Vid val till riksdag ska flaggning ske vid samtliga vallokaler där flaggstänger
finns i kommunen.

3.4.1 Vänortsbesök

I samband med vänortsbesök sker flaggning vid Stadshuset i Mjölby. Vid dessa
tillfällen hissas svensk flagga tillsammans med utländsk flagga och principen för
heraldiskt höger tillämpas.

3.4.2 Flaggning på halv stång

Vid jordfästning avseende förtroendevald och anställd i Mjölby kommun sker
flaggning med svensk flagga på halv stång, dvs. flaggan skall vara hissad till 2/3
av stångens höjd, vid Stadshuset i Mjölby. Ansvarig chef på enheten rapporterar
dagen för jordfästningen till Medborgarservice som meddelar Service- och
teknikförvaltningen. Service och teknikförvaltningen ombesörjer flaggning på
halv stång vid Stadshuset i Mjölby.
Dagen för medarbetares jordfästning avgör och ansvarar varje enhet för om
flaggning på halv stång även ska ske vid arbetsstället.
Flaggning på halv stång sker vid dag då jordfästning äger rum. Då
jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den omedelbart halas
ner eller halas enligt tider för flaggning i detta dokument.
Vid flaggning på halv stång ska flaggan först hissas i topp för att omedelbart
därefter halas ner till angiven höjd. Då flaggan halas ner, ska den först hissas i
topp och sedan ner.
Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag, har flaggning
på halv stång företräde.

3.5 Tider för flaggning

Under tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, under övrig del av året
kl. 09.00. Flaggans halas vid solnedgången, se almanackan, dock senast kl. 21.00.
Detta gäller vid officiell flaggning och flaggning vid särskilda tillfällen. Vid
daglig flaggning är flaggorna hissade dygnet runt.
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4. Ansvar och
uppföljning
Övergripande ansvar för frågor om flaggning har enhetschef vid
Medborgarservice.
Utformning av kommunflaggor ligger hos Tillväxtkontoret då de ansvarar för
den grafiska profilen.

4.1 Officiella flaggplatser

Service och teknikförvaltningen ansvarar för flaggstänger och flaggor vid de
officiella flaggplatserna, i detta ingår inköp av flaggor, montering och underhåll.
Service och teknikförvaltningen ansvarar för den officiella flaggningen på
samtliga officiella platser.

4.2 Övriga flaggplatser

På flaggplatserna vid stationshusen i Mjölby och Mantorp ansvarar Service- och
teknikförvaltingen för inköp av flaggor, montering och underhåll.
Övriga flaggplatser i kommunen ansvarar respektive förvaltning för inköp av
flaggor samt underhåll av flaggstänger.
Ansvar för flaggning på nationaldag samt val till riksdag ligger på service- och
teknikförvaltningen att flaggning på sker på kommunens flaggplatser.

4.3 Övriga inköp

I de fall förvaltningar vill köpa in övriga flaggor, ex. inför evenemang, och vill
nyttja de officiella flaggplatserna, ska dessa beslutas av kommundirektör/bitr.
kommundirektör innan inköp sker. Kostnaderna ska belasta beställande
förvaltnings budget.
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Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens Förvaltning
Telefon: 0142-850 00

E-post: mjolbykommun@mjolby.se

Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby
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Administrativa servicekontoret

Datum

Diarienummer

2009-04-22

KS 2009:118

Handläggare

Mattias Jesmin
Tel. 0142 - 859 90

Riktlinjer för flaggning i Mjölby kommun
Riktlinjerna för flaggning i Mjölby kommun bygger på rekommendationer från Rikskommittén
Sveriges Nationaldag. Det finns ingen lagstiftning som reglerar hur och när flaggning skall ske.
Den lag som finns är Lag (1982:269) om Sveriges flagga, som reglerar endast utformningen av
Sveriges flagga.
Officiella flaggplatser
I Mjölby kommun finns fyra (4) officiella flaggplatser, vilka är Stadshuset i Mjölby, Stora torget
i Skänninge, Häradstorget i Mantorp och Folkungagården i Väderstad. Det som i detta dokument
benämns som officiell flaggning avser dessa platser.
Övriga flaggplatser
Utöver de officiella flaggplatserna finns flaggstänger vid skolor, särskilda boende,
idrottsanläggning och på Rådhuset i Skänninge. Detta är flaggplatser som Mjölby kommun har
ansvar för och som detta dokument avser när det gäller flaggning vid kommunens enheter.
Det finns även flaggstänger vid rastplatserna Svartån och Albacken, dessa har Vägverket ansvar
för. En kommunflagga är hissad året runt vid dessa platser.
Det finns också flaggstänger vid järnvägsstationen i Mantorp (2 st) och i Mjölby (3 st). I
Mantorp flaggas med kommunflagga samt Östgötatrafiken flagga, i Mjölby flaggas med
kommunflagga, Banverkets flagga och Östgötatrafikens flagga. Respektive organisation ansvarar
för sin flagga och flaggstång.
Ansvar för flaggor, flaggstänger och flaggning
Övergripande ansvar för frågor om flaggning har administrativ chef. Tekniska kontoret ansvarar
för flaggstänger och flaggor, i detta ingår inköp, montering och underhåll. Tekniska kontoret har
givit Medborgarservice uppdraget att ombesörja den officiella flaggningen och verkställighet
sker via Service- och entreprenadkontoret. Respektive verksamhet ansvarar genom enhetschef
eller rektor för att flaggning vid kommunens enheter sker i samband med nationaldagen och vid
övriga tillfällen.
Officiell flaggning i Mjölby kommun
Officiell flaggning i Mjölby kommun sker med svensk flagga på allmänna flaggdagar (SFS
1982:270). Vid Sveriges nationaldag, den 6 juni, sker flaggning med svensk flagga vid alla
kommunens flaggplatser.
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Daglig flaggning
Daglig flaggning sker endast vid kommunens officiella flaggplatser. Den dagliga flaggningen
sker med kommunflagga samt EU-flagga. Där det endast finns en flaggstång sker daglig
flaggning med kommunflagga.
Övrig flaggning
Övrig flaggning sker vid Stadshuset i Mjölby i samband med vänortsbesök och vid dödsfall och
begravning av förtroendevald eller anställd i Mjölby kommun. Flaggning vid Stadshuset i
Mjölby vid annat särskilt tillfälle sker efter beslut av administrativ chef.
Övrig flaggning vid kommunens enheter vid exempelvis allmänna flaggdagar, födelsedagar vid
kommunens särskilda boende, skolavslutning vid kommunens skolor och övriga tillfällen sker
efter beslut av enhetschef eller rektor.
Vänortsbesök
I samband med vänortsbesök sker flaggning vid Stadshuset i Mjölby. Vid dessa tillfällen hissas
svensk flagga tillsammans med utländsk flagga och principen för heraldiskt höger tillämpas
enligt nedan.
Flaggors placering
Vid flaggplacering används begreppet ”heraldiskt höger”. Detta innebär att om man ställer sig
med ryggen mot den byggnad eller plats som skall flaggsmyckas så har man ”heraldiskt höger”
på sin högra sida. Vid flaggning med svensk flagga tillsammans med någon annan flagga
placeras den svenska heraldiskt höger. När flaggning sker med kommunflagga tillsammans med
EU-flagga placeras kommunflaggan heraldiskt höger.
Vid flaggning på plats med udda antal stänger börjar och slutar raden med den flagga som
placeras heraldiskt höger.
Flaggning på halv stång
Vid dödsfall och begravning avseende förtroendevald och anställd i Mjölby kommun sker
flaggning med svensk flagga på halv stång, dvs. flaggan skall vara hissad till 2/3 av stångens
höjd, vid Stadshuset i Mjölby. Ansvarig chef på enheten rapporterar dödsfallet till
Medborgarservice som ombesörjer flaggning på halv stång vid Stadshuset i Mjölby. Vid
medarbetares bortgång avgör och ansvarar varje enhet för om flaggning på halv stång även ska
ske vid arbetsstället.
Flaggning på halv stång sker vid följande tillfällen: dag då dödsfallet inträffat samt dag då
jordfästning äger rum. Då jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den
omedelbart halas ner eller halas enligt tider för flaggning i detta dokument.
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Vid flaggning på halv stång ska flaggan först hissas i topp för att omedelbart därefter halas ner
till angiven höjd. Då flaggan halas ner, ska den först hissas i topp och sedan ner.
Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag, har flaggning på halv stång
företräde.
Tider för flaggning
Under tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, under övrig del av året kl. 09.00.
Flaggans halas vid solnedgången, se almanackan, dock senast kl. 21.00. Detta gäller vid officiell
flaggning och flaggning vid särskilda tillfällen. Vid daglig flaggning är flaggorna hissade dygnet
runt.
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