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§1
Flagga ska hissas på av Riksdagen bestämda flaggdagar och internationella kvinnodagen
den 8 mars samt vid dödsfall enligt § 4:
Mellan den 1 mars och 31 oktober klockan 8:00 och halas vid solens nedgång
Mellan den 1 November till 28 (29) februari hissas den klockan 9.00 och halas ned vid
solens nedgång.
§2
Kommunflaggan ska alltid vara hissad på kommunkontorets tak, undantag ges i § 4.
§3
På allmän flaggdag, beslutad av Riksdag, skall endast svenska flaggor användas.
På allmän flaggdag skall flaggning ske på eller i anslutning till kommunala anläggningar,
d v s kommunkontoret, skolbyggnader och övriga institutioner som innehar flaggstång.
Flaggning skall ej ske då kommunal anläggning hålles helt stängd för säsongen, tex.
skolbyggnader.
§4
Vid dödsfall och begravning avseende anställd eller förtroendevald i kommunen sker
flaggning på ”halv stång” i regel den dag då dödsfallet har ägt rum eller dagen efter samt
den dag då jordfästningen äger rum. Flaggning skall ske enligt följande prioritering på
ovan nämnda dagar:
1. Om det finns flaggstång på den avlidnes arbetsställe skall den flaggstången användas.
2. Om det inte finns flaggstång på den avlidnes arbetsställe skall det flaggas på
kommunkontorets tak.
Vid dessa tillfällen i punkt 2 skall kommunchefens sekreterare underrättas för att
flaggning skall kunna ske.
”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 ska 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.
Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning inklusive
allmän flaggdag.
För statsbegravningar utfärdas särskilda bestämmelser.
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§5
Flaggning i andra fall än på allmänna flaggdagar och i samband med dödsfall får
förekomma efter medgivande av kommunchefen eller vid förfall för denne
ställföreträdare. För kommunen handlar det om speciella högtider, besök eller andra
aktiviteter
§6
Vid kommunal flaggning skall endast nationsflagga, kommunflagga samt vänortsflagga
användas.
Annan typ av flagga får användas endast efter beslut av kommunchefen eller vid förfall
för denne ställföreträdare.
§7
Vid flaggning med svensk nationsflagga och annan flagga skall alltid nationsflagga erhålla
den heraldiskt främsta placeringen. Vid udda antal flaggstänger skall svenska flaggan
alltid placeras i mitten.
Vid jämt antal flaggstänger skall svenska flaggan alltid placeras på den heraldiskt högra
flaggstången längst fram från Storgatan sett, d.v.s. den vänstra stången från åskådarens
synvinkel från Storgatan.
§8
Kombinerad flaggning skall undvikas med nationsflagga och tex. föreningsflagga.
§9
Flaggning skall ombesörjas av nedan angiven personal på Kommunkontorets tak och vid
Köpmantorget:
1. under normal arbetstid - personal från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. annan tid - Samhällsbyggnadsförvaltningens jourpersonal
Skolbyggnader: personal från Kultur- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningschefen
ansvarar för flaggning.
Övriga institutioner: personal vid institutionen efter direktiv från förvaltningschef
§ 10
Utsliten flagga skall bytas ut. Förbrukad flagga skall brännas.
§ 11
Denna instruktion gäller intill dess kommunstyrelsen beslutar annat.

