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Paragraf 113 Ärendenummer KS2022/207 

Svar på ledamotsinitiativ - visa stöd till Ukraina 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ledamotsinitiativet. 

Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022 beslutades det att 
Sverigedemokraternas ledamotsinitiativ ”Visa stöd till Ukraina” skulle skickas till 
kommunledningsförvaltningen för beredning. I initiativet yrkar Sverigedemokraterna 
på att: 
 
- Vi på utvalda kommunala flaggstänger i anslutning till kommunala byggnader och 
anläggningar, för den svenska, ukrainska och om möjligt även EU-flaggan i 
kombination. 
 
- Vi tillsammans, oavsett partitillhörighet, tills vidare samlas fredagar på torget 
klockan 17.00 för att 17.10 gemensamt gå till Spanska trappan där det är fritt att 
hålla ett opolitiskt tal (lite som Speakers corner i London). 
 
- Manifestationen avslutas klockan 17.30. 
 
- Vi på kommunala arbetsplatser, på platser som receptioner och allmänna 
utrymmen anslår bilder på Svenska, Ukrainska och EU-flaggan i ett kollage 
tillsammans. 
 
- Dessa uttryck för stöd inte tas bort förrän striderna är slut och Ukraina åter är en 
fri och en självständig nation 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-28 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 73 
Ledamotsinitiativ, Sverigedemokraterna, 2022-03-03 

Yrkanden 
Anders Lindén (SD) yrkar bifall på ledamotsinitiativet.  
 
Peter Book (M) yrkar avslag på ledamotsinitiativet.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågor om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen besluta enligt Anders Lindéns (SD) yrkande eller det egna. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta enligt det egna yrkandet.  

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Marcus Wennerström 
0171-62 61 18 
marcus.wennerstrom@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Ledamotsinitiativ, visa stöd till Ukraina 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår samtliga yrkanden. 

Ärendet 

Bakgrund 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022 beslutades det att 
Sverigedemokraternas ledamotsinitiativ ”Visa stöd till Ukraina” skulle skickas till 
kommunledningsförvaltningen för beredning. I initiativet yrkar Sverigedemokraterna 
på att: 

- Vi på utvalda kommunala flaggstänger i anslutning till kommunala 
byggnader och anläggningar, för den svenska, ukrainska och om möjligt 
även EU-flaggan i kombination. 

- Vi tillsammans, oavsett partitillhörighet, tills vidare samlas fredagar på 
torget klockan 17.00 för att 17.10 gemensamt gå till Spanska trappan där 
det är fritt att hålla ett opolitiskt tal (lite som Speakers corner i London). 

- Manifestationen avslutas klockan 17.30. 
- Vi på kommunala arbetsplatser, på platser som receptioner och allmänna 

utrymmen anslår bilder på Svenska, Ukrainska och EU-flaggan i ett kollage 
tillsammans. 

- Dessa uttryck för stöd inte tas bort förrän striderna är slut och Ukraina åter 
är en fri och en självständig nation 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts vid kommunledningsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör följande bedömningar:  

Vi på utvalda kommunala flaggstänger i anslutning till kommunala byggnader 
och anläggningar, för den svenska, ukrainska och om möjligt även EU-
flaggan i kombination. 
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Kommunens riktlinjer för flaggning (KS2017/201) ger att ”Den svenska flaggan har 
ett symbolvärde vilket visar sig exempelvis genom att riksdagen har beslutat om 
allmänna flaggdagar. Kommunen kan visa delaktighet genom att flagga vid dessa 
högtidsdagar.” Riktlinjerna ger också att det, med undantag för dagar med offentlig 
flaggning, ska flaggas med ”två svenska flaggor samt två kommunflaggor” på stora 
torget på söndagar under perioden 1 mars t o m 31 oktober. Övriga dagar är det 
kommunflaggor. Vid utländsk officiell delegation flaggas med besökande 
landets/ländernas flagga.  

Övrig flaggning får komma efter medgivande av kommundirektör. Så skedde 
exempelvis i samband med den manifestation som genomfördes 3/3 vid stora 
torget (KS2022/202). 

Förslaget från Sverigedemokraterna innebär ett tydligt avsteg från kommunens 
riktlinjer, såväl vad gäller Sveriges flagga, som utländsk och EU-flagg. 
Bedömningen är att det finns mer effektiva sätt att visa stöd för Ukraina – 
exempelvis genom det arbete som sker för att så gott som möjligt ta emot flyktingar 
från Ukraina. Så som initiativets femte förslag beskriver det skulle detta innebära 
ett semi-permanentande av flaggning med utländsk flagg, något som bedöms 
riskera att urvattna den typ av symboliska handlingar som den som ägde rum 3/3.  

Med hänvisning till ovan text avslås förslaget. 

Vi tillsammans, oavsett partitillhörighet, tills vidare samlas fredagar på torget 
klockan 17.00 för att 17.10 gemensamt gå till Spanska trappan där det är fritt 
att hålla ett opolitiskt tal (lite som Speakers corner i London). 

Samt 

Manifestationen avslutas klockan 17.30. 

 ”Vi” i initiativet antas hänvisa till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar då också att det står de politiska 
partierna fritt att bestämma sig för att samlas och genomföra manifestationer likt 
den som beskrivs nedan.  

Utifrån detta anser inte heller kommunledningsförvaltningen att start eller sluttid för 
en sådan manifestation bör beslutas av kommunstyrelsen.  

Med hänvisning till ovan text avslås förslagen 

Att vi på kommunala arbetsplatser, på platser som receptioner och allmänna 
utrymmen anslår bilder på Svenska, Ukrainska och EU-flaggan i ett kollage 
tillsammans. 



  3 (3) 

  

 

  

 

 

I likhet med svaret på förslaget om flaggning bedöms det osäkert vilken effekt 
denna typ av symboluppvisning skulle ha på det ukrainska folkets situation. Den 
typ av utsmyckning som föreslås i förslaget ligger också utanför vad som tillhör 
norm för utsmyckning av våra lokaler.  

Med hänvisning till detta avslås förslaget 

Att dessa uttryck för stöd inte tas bort förrän striderna är slut och Ukraina 
åter är en fri och en självständig nation 

Då samtliga förslag i ledamotsinitiativet avslås finns inte något skäl att fatta annat 
beslut på detta förslag än att avslå även detta. 

Med hänvisning till detta avslås förslaget  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut får inte några ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Förslaget till beslut får inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser för 
kommunen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-28 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 73 
Ledamotsinitiativ, Sverigedemokraterna, 2022-03-03 
 
 
 
Hannu Högberg 
T.f. Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Marcus Wennerström 
Trygghets- och säkerhetschef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Sverigedemokraterna, för kännedom 
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Paragraf 73 Ärendenummer KS2022/207 

Ledamotsinitiativ - Visa stöd till Ukraina 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen skickar ledamotsinitiativet för beredning till 
kommunledningsförvaltningen. 

Sammanfattning 
Anders Lindén (SD) och Lars Wistedt (SD) har inkommit med följande 
ledamotsinitiativ:  

Torsdag den 3 mars 2022 visade vi i Enköpings kommun sin solidaritet med 
Ukraina och dess kamp för självständighet vid en demonstration på torget. 

Låt denna aktion inte bli en engångsföreteelse! 

Nu, om någonsin, måste vi varje stund påminnas om att Ukrainas kamp angår oss 
alla. Låt inte Rysslands hot mot demokrati och frihet samt den känsla av 
samhörighet över nations- och partigränser som demonstrationen skapade komma 
i skymundan. 

Sverigedemokraterna i Enköping yrkar därför att: 

· Vi på utvalda kommunala flaggstänger i anslutning till kommunala 
byggnader och anläggningar, för den svenska, ukrainska och om möjligt 
även EU-flaggan i kombination. 

· Vi tillsammans, oavsett partitillhörighet, tills vidare samlas fredagar på 
torget klockan 17.00 för att 17.10 gemensamt gå till Spanska trappan där 
det är fritt att hålla ett opolitiskt tal (lite som Speakers corner i London). 

· Manifestationen avslutas klockan 17.30. 
· Att vi på kommunala arbetsplatser, på platser som receptioner och 

allmänna utrymmen anslår bilder på Svenska, Ukrainska och EU-flaggan i 
ett kollage tillsammans. 

· Att dessa uttryck för stöd inte tas bort förrän striderna är slut och Ukraina 
åter är en fri och en självständig nation 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ, Anders Lindén (SD) och Lars Wistedt (SD), 2022-03-14 

__________ 



 
 

 

 Ledamotsinitiativ
 Visa fortsatt stöd till Ukraina

Torsdag den 3/3 visade vi i Enköpings kommun sin solidaritet med Ukraina och dess kamp 
för självständighet vid en demonstration på torget. 

Låt denna aktion inte bli en engångsföreteelse!
 
Nu, om någonsin, måste vi varje stund påminnas om att Ukrainas kamp angår oss alla. 
Låt inte Rysslands hot mot demokrati och frihet samt den känsla av samhörighet över 
nations- och partigränser som demonstrationen skapade komma i skymundan. 

Sverigedemokraterna i Enköping yrkar därför att:

• Vi på utvalda kommunala flaggstänger i anslutning till kommunala byggnader och 
anläggningar, för den svenska, ukrainska och om möjligt även EU-flaggan i 
kombination

• Vi tillsammans, oavsett partitillhörighet, tills vidare samlas fredagar på torget klockan 
17.00 för att 17.10 gemensamt gå till Spanska trappan där det är fritt att hålla ett 
opolitiskt tal (lite som Speakers corner i London). Manifestationen avslutas kl 17.30

• Att vi på kommunala arbetsplatser, på platser som receptioner och allmänna 
utrymmen anslår bilder på Svenska, Ukrainska och EU-flaggan i ett kollage 
tillsammans

• Att dessa uttryck för stöd inte tas bort förrän striderna är slut och Ukraina åter är en 
fri och en självständig nation

Anders Lindén (SD)                              Lars Wistedt (SD)

Ledamot                                                Ersättare

 



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2017-03-28  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 68 Ärendenummer KS2017/201 

Riktlinjer för flaggning 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för flaggning i Enköpings kommun, daterade 
den 10 mars 2017 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har den 14 mars 2017 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen den 17 januari 2017 gav 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för flaggning. 

I Sverige finns inga allmängiltiga föreskrifter om flaggning, utöver lagen (1982:269) 
om Sveriges flagga och förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar. I övrigt kan 
kommunen besluta om lokala regler för flaggning, t.ex. när och var flaggning ska 
ske och med vilken eller vilka flaggor. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 20 
februari 2007 beslutat om regler för flaggning, och dessa regler gäller oförändrade 
än idag. 

Föreslagna riktlinjer har varit på tjänstemannaremiss på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunledningskontorets bedömning 
Det kan konstateras att kommunens tio år gamla flaggregler är otidsenliga och inte 
har återspeglat förändringar i samhället i stort och lokalt i Enköpings kommun. 
Exempelvis flaggas sedan ett antal år Finlands flagga på Finlands nationaldag den 
6 december trots att detta inte återfinns i riktlinjerna. 

I beredningen av vilka dagar som är lämpliga att flagga utöver de allmänna 
flaggdagana har ett antal kommuner som relativt nyligen uppdaterat eller infört 
lokala flaggregler jämförts. Flaggning på Finlands nationaldag föreslås då 
Enköping är ett finskt förvaltningsområde. Kommunfullmäktige beslutade den 6 
februari 2017 (KS2016/366 §23) att regnbågs- och transflaggan ska hissa på 
IDAHO dagen den 17 maj. Övriga föreslagna dagar föreslås då dessa är vanligt 
förekommande lokala flaggdagar i undersökta kommuner. 

I riktlinjerna föreslås följande lokala flaggdagar för Enköpings kommun 

Lokal flaggdag 
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Datum 

Europadagen,9 maj 

Idahodagen (Regnbågs- och transflaggan), 17 maj 

Finlands nationaldag, 6 december 

Dag för val till Europaparlamentet, rörligt datum 

Dag för val till riksdagen, rörligt datum 

Strategisk utredare Magnus Åsman redogör för ärendet. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för flaggning i Enköpings kommun, daterad 10 
mars 2017. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 21 mars 2017 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för flaggning i Enköpings kommun, daterade 
den 10 mars 2017. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningskontoret, för åtgärd 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Övriga nämnder, för kännedom 
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Kommunledningskontoret 
Magnus Åsman 
0171-626216 
magnus.asman@enkoping.se 

Ärendenummer 
KS2017/201 
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Riktlinjer för flaggning i Enköpings kommun 

Allmänt 

Den svenska flaggan har ett symbolvärde vilket visar sig exempelvis genom 
att riksdagen har beslutat om allmänna flaggdagar. Kommunen kan visa 
delaktighet genom att flagga vid dessa högtidsdagar. Skälet till kommunens 
flaggning på de officiella flaggstängerna ska framgå av kommunens 
hemsida. 

Enköpings flaggstänger 

Officiella flaggstänger 

Officiella flaggstänger är fyra flaggstänger på stora torget och de tre 
flaggstängerna vid kommunhuset. 

Verksamheternas flaggstänger 

Övriga kommunala flaggstänger är verksamheternas flaggstänger. 
Riktlinjerna gäller för de officiella flaggstängerna och är inte styrande för 
verksamheternas flaggstänger men där det är möjligt och lämpligt bör 
verksamheten eftersträva att följa dem. Respektive verksamhet äger 
flaggstänger samt flaggor och står för samtliga kostnader som är 
förknippade med flaggningen. 

Ägare till flaggor och flaggstänger 

Tekniska nämnden är ägare till officiella flaggstänger och flaggor som 
flaggas på dessa. Tekniska nämnden bekostar och ansvarar för att flaggor 
införskaffas och att officiella flaggstänger är i sådant skick att flaggning kan 
ske enligt dessa riktlinjer.   

Beställning av flaggning 

Fastighetsservice ansvarar för att flaggning sker på tillfällen enligt dessa 
riktlinjer. Kostnad för flaggning på stora torget debiteras park- och 
gatuavdelningen. Kostnad för flaggning vid kommunhuset debiteras 
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kommunledningskontoret. Flaggning vid annat tillfälle beställs till 
fastighetsservice som då debiterar beställande enhet. 

Riktlinjer för flaggning 

Tider för flaggning 

Om inget annat anges är tider för flaggning dessa: 

Under tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08:00 

Under tiden 1 november – 28 februari hissas flaggan kl. 09:00 

Under hela året halas flaggan vid solens nedgång, dock senast kl. 21:00 

Flaggning – dagar utan offentlig flaggning 

Stora torget: Kommunflaggorna flaggas dygnet runt under perioden 1 mars t 
o m 31 oktober. Söndagar under samma period flaggas det med två svenska 
samt två kommunflaggor. Flaggstängerna är tomma under perioden 1 
november – 28 februari. 

Kommunhuset: Kommunstängerna vid entrén flaggas dygnet runt med 
kommunflaggorna under hela året. Stora flaggstången vid kommunhuset 
flaggas med vimpel under perioden 1 mars t o m 31 oktober. Stora 
flaggstången är tom under  perioden 1 november – 28 februari. 

Allmänna flaggdagar 

I Sverige regleras flaggdagarna genom förordningen (1982:270) om 
allmänna flaggdagar som utfärdats av regeringen. Flaggning på dessa dagar 
sker enbart med svenska flaggan, förutom på FN-dagen då även FN-flaggan 
hissas enligt beskrivning nedan. 
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Flaggdag Datum 

Nyårsdagen  1 januari 

H.M. Konung Carl XVI Gustafs namnsdag  28 januari 

H.K.H Kronprinsessan Victorias namnsdag  12 mars 

Påskdagen Rörligt datum 

H.M. Konung Carl XVI Gustafs födelsedag  30 april 

Första maj  1 maj 

Pingstdagen Rörligt datum 

Sveriges nationaldag  6 juni 

Midsommardagen Rörligt datum 

H.K.H Kronprinsessan Victorias födelsedag  14 juli 

H.M. Drottning Silvias namnsdag  8 augusti 

FN-dagen  24 oktober 

Gustav Adolfsdagen  6 november 

Nobeldagen  10 december 

H.M. Drottning Silvias födelsedag  23 december 

Juldagen 25 december 

Dag för val till riksdagen Rörligt datum  

 

Enköpings lokala flaggdagar 

Lokala flaggdagar fastställs av kommunstyrelsen.  

Lokala flaggdagar är: 

Lokal flaggdag Datum 

Europadagen 9 maj 

Idahodagen (Regnbågs- och transflaggan) 17 maj 
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Finlands nationaldag 6 december  

Dag för val till Europaparlamentet Rörligt datum  

 

Europadagen/FN-dagen/Finlands nationaldag/ Dag för val till 
Europaparlamentet 

 

 

 

Idahodagen  
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Dag för val till riksdagen 

 

 

 

Besök av utländsk officiell delegation 

Flaggning sker på stora torget med nationsflagga. På stora torget har 
kommunen fyra flaggstänger. Den svenska flaggan hissas samtidigt som den 
utländska och placeras på den heraldiskt högra1 av mittenstängerna, vilken 
är hedersplatsen. Den utländska flaggan placeras på den heraldiskt vänstra 
av mittenstängerna. Vid flaggning med två utländska nationsflaggor placeras 
de på heraldisk höger och heraldisk vänster om den svenska flaggan i 
bokstavsordning. På den fjärde flaggstången hissas en svensk flagga. 

Vid kommunhusets entré flaggas med svensk och utländsk flagga. Den 
svenska flaggan placeras på den heraldiskt högra av stängerna. Vid besök 
från mer än en nation flaggas enbart den svenska flaggan. 

Övrig flaggning 

Flaggning i vid andra tillfällen får förekomma efter medgivande från 
kommundirektör. I rang placeras nationsflaggor, FN-, EU-, kommun-, 
förenings- och organisationsflaggor. 

Dödsfall 

Vid dödsfall och begravning avseende anställd eller aktiv förtroendevald i 
kommunen sker flaggning på ”halv stång” den dag då dödsfallet har ägt rum 
eller dagen efter samt den dag då jordfästningen äger rum. Flaggning ska då 

1 Stå med ryggen vänd mot platsen som ska flaggsmyckas, då har man heraldisk höger 
på sin högra sida. 
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ske på den avlidnes arbetsställe om flaggstång finns där. Flaggningen 
ombesörjs då av verksamheten själv.  

Flaggning sker också vid kommunhuset. Flaggning av förtroendevalds 
bortgång sker alltid vid kommunhuset.  

Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan 
flaggning inklusive allmän flaggdag. 

Halv stång innebär 2/3 av normalhöjden på fristående stång, till mitten på 
fasadstång. Flaggan ska först gå i topp och sedan halas till rätt nivå. Då 
flaggan halas ner ska den först gå i topp. När en begravning är slut ska 
flaggan hissas i topp och endera tas ned omedelbart eller tas ned vid 
ordinarie tidpunkt. Endast nationsflaggan hissas på halv stång.  
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