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Kommunstyrelsen
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Mötets diarienummer

2019-09-04

KS 2019/81

Plats och tid

Sessionssalen kl. 13.00–15.06

Beslutande

Mikael Rubin (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Catharina Blixen-Finecke (M)
Erik Lundström (KD), Vice ordförande
Helmuth Petersén (SD)
Anita Persson (SD)
Mathias Andersson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)
Lennart Höckert (S)
Anna Nordstrandh (S)
Veronica Larsson (S)
Patrik Holmberg (C)
Emil Samnegård (MP)

Tjänstgörande ersättare

Inger Persson (L)

Ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M)
Marianne Ohrlander (M)
Åke Svensson (KD)
Ken Karlsson (SD)
Fredrik Karlsson (SD)
Fredrik Trulsson (SD)
Tomas Olsson (SD) §189-216
Anders Ahvander (SÖS)
Sven Lindkvist (S)
Torbjörn Karlsson (S)
Mariann Sjöström (C)
Maria Wilhelms (MP)

Övriga

Daniel Vagland, Jurist, Klg
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Mia Ideström, Kommunsekreterare, Klg
Klas Liljegren, Modity, § 191
Michael Wiegert, Modity, § 191
Bo Carlbark, Ekonomichef, Klg
Emelie Ekander, Tf Kommunikationschef, Klg
Rima Andén, Jurist, Klg
Sofia Bennet, Politisk sekreterare
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Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen 11 september 2019
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Sekreterare
Mia Ideström
Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare

Erik Lundström (KD)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-13

Datum då anslaget tas ned

2019-10-07

Förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Mia Ideström
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§ 209 Rutiner för flaggning i Trelleborgs
kommun
Dnr KS 2017/587

Ärendebeskrivning
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa uppmärksamhet vid speciella tillfällen och
har ett symbolvärde som ger en ökad känsla av samhörighet, deltagande och i
flertal fall – festlighet. Att hissa flaggan vid exempelvis utländska besök, allmänna
flaggdagar och andra högtidliga tillfällen är ett sätt att visa respekt. De allmänna
flaggdagarna är beslutade av Sveriges riksdag.

Beredning
Trelleborgs kommun har hittills saknat rutiner för flaggning på allmänna
flaggstänger vilket har lett till brist på enhetlighet och synpunkter från allmänheten.
På vissa platser flaggas alltid, på andra mer sällan eller aldrig.
Att respektera allmänna flaggdagar uppfattas av allmänheten som en viktig fråga.
På uppdrag av kommundirektören har ett regelverk som omfattar samtliga
flaggstänger tillhörande kommunala byggnader och/eller verksamheter i
Trelleborgs kommun framtagits.
Regelverket innefattar rutiner för flaggning i Trelleborgs kommun och tydliggör
bland annat på vilket sätt och med vilka flaggor kommunala flaggstänger får
prydas, vem som bär ansvar för underhållet av de kommunala flaggstängerna och
vem som har rätt att besluta när flaggning skall ske. Regelverket innehåller
även rekommendationer för när flaggan skall hissas och halas, samt datum för
allmänna flaggdagar.
Regelverket innehållande rutiner för flaggning i Trelleborgs kommun biläggs i
separat dokument.

Yrkande
Helmuth Petersén (SD) yrkar bifall till sitt tilläggsyrkande:
Under rubriken kommunala flaggstänger vill SD lägga till två flaggtyper,
föreningsflaggor samt den skånska flaggan.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) instämmer i Helmuth Peterséns
yrkande.
Lennart Höckert (S) yrkar bifall till att en ny att-sats läggs till med formuleringen:
att uppdra åt kommundirektören att inför kommunfullmäktige komplettera med
förslag på hantering av att ytterligare två kommunala flaggtyper läggs till Rutiner
för flaggning i Trelleborgs kommun.
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Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) instämmer i Lennart Höckerts
(S) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta rutiner för flaggning i Trelleborgs kommun,
att lägga till föreningsflaggor samt den skånska flaggan under rubriken
”kommunala flaggstänger”, samt
att uppdra åt kommundirektören att inför kommunfullmäktige komplettera med
förslag på hantering av att ytterligare två kommunala flaggtyper läggs till Rutiner
för flaggning i Trelleborgs kommun.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

