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Ingrid Wall
Seniorkonsult

Rutiner för flaggning i Trelleborgs kommun
På uppdrag av kommundirektören har rutiner för flaggning i Trelleborgs kommun tagits fram.
Rutinerna har antagits genom beslut av kommunfullmäktige den 23 september 2019.

Allmänna flaggregler
Det finns inte längre några krav att flaggan ska hissas och halas vid soluppgång respektive solnedgång.
Rekommendationer finns emellertid – mellan 1 mars och 31 oktober hissas flaggan klockan 08, övrig
tid klockan 09. Flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.

Allmänna flaggdagar
-

Nyårsdagen: 1 januari

-

Konungens namnsdag: 28 januari

-

Kronprinsessans namnsdag: 12 mars

-

Påskdagen

-

Konungens födelsedag: 30 april

-

1 maj

-

Pingstdagen

-

Veterandagen: 29 maj

-

Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag: 6 juni

-

Midsommardagen

-

Kronprinsessans födelsedag: 14 juli

-

Drottningens namnsdag: 8 augusti

-

Dag för val till riksdagen

-

FN-dagen: 24 oktober

-

Gustav Adolfsdagen: 6 november

-

Nobeldagen: 10 december

-

Drottningens födelsedag: 23 december

-

Juldagen: 25 december

Kommunala flaggstänger
På kommunens flaggstänger får endast flaggas med:
-

kommunens egen flagga,
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-

den svenska flaggan,
den skånska flaggan
EU-flaggan,
Pride-flaggan,
föreningsflaggor, samt
andra länders flagga vid besök från landet eller länderna i fråga.

På kommunens flaggstänger får inte flaggas med föreningsflagga som kan kopplas till
främlingsfientlighet, politisk eller religiös extremistisk eller som i övrigt kan väcka anstöt. Vid
tveksamhet avgör kommundirektören eller säkerhetschefen om flaggning får ske med föreningsflagga.
Nationsflaggor och företagsflaggor får inte blandas.
Finns en flaggstång på eller invid en kommunal fastighet eller verksamhet ska flaggning ske på
allmänna flaggdagar. Undantag kan få göras för skolor och förskolor om dessa istället flaggar med så
kallad miljöflagg. I första hand bör dock de allmänna flaggdagarna respekteras.
Förvaltningsbyggnader omfattas inte av undantag.
De flaggstänger som pryds av kommunens vapen omfattas inte av ovanstående regelverk. Dessa
flaggor sitter uppe under stor del av året och kan bytas ut mot arrangemangsflaggor såsom
jubileumsflaggor och liknande.

Ansvar
Det är fastighetsägaren som i samråd med den verksamhetsansvarige ansvarar för att flaggning sker.
Uppdraget att flagga på allmänna flaggdagar kan delegeras till tredje part, men ansvaret för att
flaggning sker, vilar på fastighetsägaren. Om det inte går att leva upp till kraven, ska flaggstången tas
bort.
Det åligger även fastighetsägaren att se till att fundament, flaggor, linor och stänger är i gott skick.
Kasserade flaggor ska destrueras genom bränning.
Flaggning utöver allmänna flaggdagar beslutas av respektive förvaltning och ska ske i enligt med
”Allmänna flaggregler”.

Flaggning vid dödsfall och begravning
Flaggning vid dödsfall och begravning sker vid den avlidnes arbetsplats och omfattar anställda och
förtroendevalda som haft en fast arbetsplats, vilket i praktiken omfattar heltidsanställda politiker och
ordförande. Flaggning sker i samband med att dödsfallet blir känt, samt på begravningsdagen.
Verksamhetschef ansvarar för att detta verkställs enligt ”Allmänna flaggregler”.
Finns ingen flaggstång vid arbetsplatsen kan annan lämplig byggnad komma i fråga efter beslut av
kommundirektör och/eller berörd förvaltningschef. Undantag görs för skolor och äldreboenden där
ansvarig personal själv avgör om flaggning på halv stång ska ske. Lämpligen sker detta efter samråd
med anhörig.
Vid flaggning på halv stång ska flaggan först hissas i topp för att därefter sänkas till cirka 2/3 av
stångens längd. När flaggan halas ska denna första hissas i topp för att sedan tas ner.
Vid dödsfall eller begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv stång företräde.
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Övrig flaggning
Flagga ska i övrigt hissas när kommundirektören så beslutar eller då länsstyrelsen och/eller regering så
beslutar. Detta kan ske när nationell sorgedag utlysts och vid arrangemang av olika slag. Vid besök av
representant för kungahuset ska flaggning ske i det område kungligheten besöker.

