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Ersätter riktlinjer från 2016-02-15, dnr Ks 2015/342
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Ks 2020/750
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2020-12-16 § 319
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vidare

Kommunala flaggstänger

Härjedalens kommuns officiella flaggstänger är tre stycken framför Medborgarhuset i Sveg.
På dessa flaggstänger flaggas endast med svenska flaggan, EU-flaggan, FN-flaggan, samiska
flaggan, prideflaggan och vid behov andra nationers flaggor. På icke reglerade flaggdagar
flaggas dessa flaggstänger med kommunvapnet eller vimplar.
Utöver ovan nämnda flaggstänger finns ytterligare stänger vid andra kommunala
verksamheter, exempelvis vid lokalkontor och skolor. Ansvariga för dessa flaggstänger är
respektive verksamhetschef.

Flaggningstillfällen

På Härjedalens kommuns officiella flaggstänger flaggas vid allmänna flaggdagar, så som
Svenska flaggan:
1 januari, nyårsdagen
28 januari, Konungens namnsdag
12 mars, Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
30 april, Konungens födelsedag
1 maj
Pingstdagen
29 maj Veterandagen
6 juni, Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
Midsommardagen
14 juli, Kronprinsessans födelsedag
8 augusti, Drottningens namnsdag
Dag för val till riksdagen
24 oktober, FN-dagen
6 november, Gustav Adolfsdagen
10 december, Nobeldagen
23 december, Drottningens födelsedag
25 dec, Juldagen
Svenska flaggan hissas också på avslutningsdagen vid de kommunala skolorna.
Den samiska flaggan:
6 februari, samiska nationaldagen
FN-flaggan:
24 oktober, FN-dagen
Prideflaggan:
Prideveckan
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Avvikelse från riktlinjerna

Vid avvikelse från riktlinjerna beslutar kommunchef eller kanslichef om flaggning ska ske.

Ansvar för att hissa och hala flaggor vid de officiella
flaggstängerna

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för lagerhållning, inköp av flaggor samt hissar och
halar dessa enligt gällande regler.

Flaggregler

1 mars–31 oktober hissas flaggan kl 8.00
1 november–28 (29) februari hissas flaggan kl 9.00
Under hela året halas flaggan vid solens nedgång, dock senast kl 21.00.
Flaggans längd ska vara ¼ av stångens höjd.

Internationell flaggning

Vid flaggning med flera internationella flaggor i rad ska flaggorna placeras i fransk alfabetisk
ordning, med den svenska flaggan i mitten.
Vid flaggning med nordiska flaggor placeras flaggorna i svensk alfabetisk ordning med den
svenska flaggan i mitten.

Flaggning på halv stång

Flaggning på halv stång sker som regel på dödsdagen eller dagen efter samt på
begravningsdagen. Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp och därefter omedelbart
ned. Vid flaggning på halv stång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan
hissas först i topp och sänks sedan till rätt höjd. När den halas ska den först i topp och sedan
omedelbart ned.
Flaggning på halv stång har företräde framför allmänna flaggdagar.
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