Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2020/894)

Svenska flaggan ska garnera stadshusets
tomtområde
Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) har väckt en motion i
kommunfullmäktige. I motionen föreslår de att Stockholms stad alltid har den
svenska flaggan hissad på Stadshusets tomtmark.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret framhåller att svenska flaggan sitter uppe dygnet
runt, klart belyst och synligt från alla håll.
Mina synpunkter
Flaggning är ett av många sätt att visa på Stockholm som en öppen och
frihetlig stad som är öppen för internationella samarbeten, uppskattar besökare
från hela världen och som uppmärksammar de nationella minoriteterna. Hur
flaggning ska ske i Stockholms stad regleras, som stadsledningskontoret
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framhåller i sitt tjänsteutlåtande, i förordningen om allmänna flaggdagar
(1982:270), etablerad praxis samt anvisningar från Stiftelsen Sveriges
Nationaldag. Därav framgår bl.a. att den svenska flaggan ska halas vid
solnedgången eller senast kl 21. Undantag får göras om den är belyst. Sedan
slutet av förra året är fasadstången, vilken är belägen ovanför valvet på
Hantverkargatan, permanent belyst och där sitter numera svenska flaggan
dygnet runt.
Bilaga
Motion om att svenska flaggan ska garnera stadshusets tomtområde
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 24 mars 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR

Mats Larsson
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att bifalla motionen
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Under tiden som denna motion lämnades in och behandlades så hanterade staden den
rådande pandemin. Det vi har sett sen viruset började sprida sig runt om i världen är att
bärandet av den svenska flaggan blivit allt mer frekvent och då inte minst bland
politiker som tidigare aldrig smyckat sig med en svensk flagga i offentliga
sammanhang. Det är en välkomnande utveckling att fler folkvalda politiker förstår
vikten av att normalisera och bredda användningen av symbolen för Sverige, vår
svenska flagga.
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Svenska flaggan är en viktig symbol för Sverige, den symboliserar för många våra
svenska värderingar som lika rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män samt
vår gemenskap. En gemenskap som har varit avgörande för att vi svenskar har kunnat
bygga upp vårt välfärdssamhälle, och att vi tillsammans har tagit oss igenom perioder i
vår historia fyllda av utmaningar.
Argument som att den svenska flaggan enbart ska användas vid särskilda tillfällen
för att hålla uppe flaggans höga symbolvärde är ett argument som haltar. Tvärtom
anser vi att genom att använda den svenska flaggan mer i det offentliga rummet så
stärker vi den svenska flaggans symbolvärde. Här har vi alla ett gemensamt ansvar att
verka för att den svenska flaggan blir en naturlig utsmyckning i det offentliga rummet
i större utsträckning än vad den är idag.
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Remissammanställning
Ärendet
Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) har väckt en motion i
kommunfullmäktige. I motionen föreslår de att Stockholms stad alltid har den
svenska flaggan hissad på Stadshusets tomtmark.
På Stadshusets tomtmark finns sammanlagt tolv flaggstänger: sju längs
Hantverkargatan, två på Honnörstrappan i Stadshusparken, de två större så
kallade paradstängerna på fastighetens östra sida samt en fasadstång ovanför
valvet mot Hantverkargatan.
Frågan om att svenska flaggan, jämte stadens flagga och EU-flaggan, ska
hissas dagligen vid Stadshuset har behandlats tidigare i en skrivelse (dnr 3283296/2005) av Bo Bladholm (M), vilken besvarades i kommunfullmäktiges
beslutade budget 2008. I en motion (2017:41) av Per Ossmer och Martin
Westmont (båda SD) föreslogs att två av stängerna längs Hantverkargatan
skulle prydas med svenska flaggor dagligen. Motionen besvarades i
kommunfullmäktige den 8 april 2019.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Utgångspunkten för hur flaggning sker i Stockholms stad är förordningen om allmänna
flaggdagar (1982:270), etablerad praxis samt anvisningar från Stiftelsen Sveriges
Nationaldag, vilka bygger på traditioner och seder och i dagligt tal kallas
”flaggregler”. De sistnämnda innebär bland annat att den svenska flaggan ska halas vid
solnedgången eller senast kl 21, såvida den inte är belyst.
För Stadshusets del innebär det att svenska flaggor har kommit att hissas på en
eller flera av stängerna på allmänna flaggdagar, nordiska nationaldagar, de nationella
minoriteternas dagar och i samband med internationella besök och andra tilldragelser
av nationell betydelse. Vilka och hur många av stängerna som används beror på
sammanhanget.
I enlighet med ovan nämnda flaggregler halas svenska flaggor till kvällen, och
ersätts övriga tider och dagar som regel av vimplar. Undantaget är fasadstången, där
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det alltid ska hänga en svensk flagga, och stängerna på Honnörstrappan, där det alltid
vajar en S:t Eriks-flagga och en EU-flagga. Denna praxis tillämpas åtminstone sedan
mitten av 00-talet, och bekräftades av kommunfullmäktige i budgeten för 2008. I flera
år var det emellertid tekniska problem med fasadstången, delvis kopplade till det
faktum att den svenska flaggan dagligen måste halas innan det blir mörkt. I slutet av
2020 ordnades därför en permanent belysning av stången. Numera sitter flaggan uppe
dygnet runt, klart belyst och synlig från långt håll.
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