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Riktlinje för flaggning av 
saltängsbron, stadshuset och 
rådhuset 
Kommunfullmäktiges ordförande i Norrköpings kommun har genom delegation 

rätt att besluta om officiell flaggning vid saltängsbron, stadshuset och rådhuset. 

Fullmäktiges presidium beslutar vid deras presidiesammanträden om 

förfrågningar om flaggning som inkommit. 

 

De flaggstänger som kommunfullmäktiges presidium ansvarar för är: 

Rådhuset:   2 stycken 

Saltängsbron:  12 stycken 

Stadshuset:   4 stycken 

Flaggdagar 
Allmän flaggning ska ske de dagar regeringen har bestämt (utan någon särskild 

beställning till tekniska kontoret): 
  
Nyårsdagen 1 januari 

Konungens namnsdag 28 januari 2020 Kronprinsessans namnsdag 12 mars  

Nordens dag 23 mars  

Påskdagen 

Konungens födelsedag 30 april  

Första maj 1 maj 

Veterandagen 29 maj 

Pingstdagen  

Sveriges nationaldag 6 juni  

Midsommardagen  

Kronprinsessans födelsedag 14 juli  

Drottningens namnsdag 8 augusti  

Dag för val till riksdagen  

FN-dagen 24 oktober  

Gustaf Adolfsdagen 6 november  

Nobeldagen 10 december  

Drottningens födelsedag 23 december  

Juldagen 25 december  

 

Flaggning ska också ske på de nordiska ländernas nationaldagar (Norge den 17 

maj, Danmark den 5 juni, Island den 17 juni, Färöarna den 29 juli och Finland den 

6 december) och för de nationella minoriteterna; samer, sverigefinnar, 

tornedalingar och romer. Samernas nationaldag är den 6 februari, 

Sverigefinnarnas dag är den 24 februari, Romernas internationella dag är den 8 

april och Tornedalingarnas dag är den 15 juli.  

Flaggning sker på Nordens dag den 23 mars med alla nordens länders flaggor. 
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Flaggning ska även ske i samband med lokalt pridefirande, även med prideflaggan 

på dessa flaggstänger.  

 

Vid val till Europaparlamentet samt vid Europadagen den 9 maj ska EU-flaggan 

hissas på dessa flaggstänger.  

 

Förfrågningar 
Vid evenemang, besök eller liknande ska en förfrågan om flaggning skickas till 

kommunalrådssekreterare och beslut fattas av kommunfullmäktiges presidium.  

Bifalles besluten bokar kommunalrådssekreteraren flaggningen av Tekniska 

kontoret. 

 


