Policy för flaggning vid kommunala byggnader
i Torsby kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2001-02-22 § 21
------------------------------------------------------------------------------------------------Flaggning sker enligt följande regler:
1. Flaggning skall ske allmänna flaggdagar enligt allmänna flaggregler vid
kommunkontoret Nya Torget 8 och Tingshuset Järnvägsgatan 9.
2. Flaggning skall ske vid dödsfall och begravning
a) vid kommunkontoret Nya torget 8, då ledamot i kommunfullmäktige,
kommunal nämnd/styrelse och styrelse i kommunalägt/delägt bolag avlidit
b) på arbetsplatsen, då ordinarie befattningshavare (grupp 1) i kommunen avlidit
c) på bostadsplatsen, då permanent boende inom omsorgsverksamheten avlidit.
Vid dessa tillfällen hissas flaggan på halv stång på dödsdagen eller dagen efter
eller den dag dödsfallet blir känt och på begravningsdagen. När begravningen är
över på begravningsdagen, hissas flaggan i topp. Finns ingen flaggstång på
arbetsplatsen respektive bostadsplatsen, flaggas vid annan lämplig kommunal
byggnad.
3. Flaggning kan ske vid andra tillfällen
a) vid kommunkontoret Nya Torget 8, Tingshuset Järnvägsgatan 9, Gamla Torget
Torsby, lokalkontoret i Sysslebäck och/eller lokalkontoret i Stöllet, då
kommunchefen så beslutar
b) vid övriga kommunala byggnader, då vederbörande förvaltningschef så
beslutar.
4. Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att flaggstänger, flagglinor och
erforderliga flaggor hålls i gott skick och att flaggning sker i enlighet med denna
policy.
5. Vid flaggning med utländska nationsflaggor, placeras de utländska flaggorna i
alfabetisk ordning efter ländernas namn på svenska.
Bilagor
Allmänna flaggdagar, allmänna flaggregler, internationell flaggning i Sverige samt
ansvariga för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun.
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Bilaga 1

Allmänna flaggdagar
Dessa dagar är fastställda av regeringen i FÖRORDNING OM ALLMÄNNA
FLAGGDAGAR (SFS 1982:270). I Sverige har vi följande allmänna flaggdagar:
Nyårsdagen
28 januari: Konungens namnsdag
12 mars: Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
30 april: Konungens födelsedag
1 maj
Pingstdagen
6 juni: Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag
Midsommardagen
14 juli: Kronprinsessans födelsedag
8 augusti: Drottningens namnsdag
Dag för val i hela riket till riksdagen
24 oktober: FN-dagen
6 november: Gustav Adolfsdagen
10 december: Nobeldagen
23 december: Drottningens födelsedag
Juldagen

Allmänna flaggregler
Det finns inga lagbestämmelser som reglerar när den svenska flaggan skall hissas och
halas ner. Vad som allmänt tillämpas är rekommendationer som grundar sig på lång
tradition.
Tiden 1 mars - 31 oktober hissas flaggan kl 08.00, under övrig del av året hissas flaggan
kl 09.00. Flaggan nedhalas vid solens nedgång, dock senast kl 21.00.
Vid dödsfall och begravning flaggas på "halv stång". Detta innebär att flaggan på
fristående stång, skall vara hissad till ungefär 2/3 av normal höjd, på fasadstång till
mitten av stången. Då flaggan hissas skall den först gå i topp och därefter omedelbart
sänkas till angiven höjd. Så snart begravning är avslutad hissas flaggan i topp, varefter
den omedelbart halas ner eller förblir i topp till ordinarie tid för nerhalning.
Om flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag, har flaggning på halv
stång företrädesrätt.
Källa: Svenska flaggan , Jan von Konow 1986
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Bilaga 2
Internationell flaggning i Sverige
Grundregel: Svenska flaggan intar alltid hedersplatsen.
I flaggsammanhang utgår begreppen höger och vänster från flaggan, det som är till
höger om en flaggstång ses av den betraktande till vänster. Höger-/vänsterregeln i
samband med flaggning bygger på att man vet åt vilket håll flaggningen riktas - vad
som är "framsidan".
Vid udda antal flaggstänger är flaggstången i mitten hedersplatsen, är antalet
flaggstänger jämnt är hedersplatsen den högra av de två flaggstängerna närmast
mitten.
De utländska flaggorna placeras inbördes i alfabetisk ordning efter ländernas namn på
franska alternativt på svenska med början närmast till höger om hedersplatsen,
därefter närmast till vänster om hedersplatsen osv.
I policyn för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun förordas att
flaggorna placeras inbördes i alfabetisk ordning efter ländernas namn på svenska.
Finns det fler flaggstänger än aktuella nationer, kan svensk flagga hissas på de yttre
stängerna eller på varannan stång eller grupperas med flera stycken i mitten.
En allmän regel vid internationell flaggning är att ingen av de representerade
nationernas flaggor - med undantag av värdlandets - skall framhävas framför någon
annan nations.

Källa: Svenska flaggan, Jan von Konow 1986

EU-flaggan
EU-flaggan har inte samma rang som en nationsflagga. Grundregeln är att EU-flaggan
placeras efter nationsflaggan/nationsflaggorna, den kan dock placeras närmast den
svenska flaggan om EU vid flaggningstillfället företräds av en hög representant.
Kommunchefen avgör EU-flaggans placering.
Finns endast en flaggstång, skall flaggning ske med svenska flaggan.
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Bilaga 3
Exempel på flaggplaceringar
En flaggstång
Sveriges flagga
Två flaggstänger Sverige + en utländsk nation
Sveriges flagga till höger (hedersplatsen), utländska flaggan till vänster.
Tre flaggstänger Sverige + en utländsk nation
Sveriges flagga i mitten (hedersplatsen), utländska flaggan på de yttre stängerna.
Tre flaggstänger Sverige + två utländska nationer t ex Belgien och Tyskland
Sveriges flagga i mitten (hedersplatsen), Belgiens flagga till höger och Tysklands flagga
till vänster.
Fyra flaggstänger Sverige + en utländsk nation
Sveriges flagga på den högra av de två stängerna närmast mitten (hedersplatsen) samt
på yttre stången till vänster. Den utländska flaggan till höger om hedersplatsen samt
på den vänstra av de två stängerna närmast mitten.
Fyra flaggstänger Sverige + två utländska nationer t ex Belgien och Tyskland
Sveriges flagga på den högra av de två stängerna närmast mitten (hedersplatsen) samt
på yttre stången till vänster. Belgiens flagga till höger om hedersplatsen, Tysklands
flagga till vänster om hedersplatsen.
Fyra flaggstänger
Tyskland.

Sverige + tre utländska nationer t ex Belgien, Kanada och

Sveriges flagga på den högra av de två stängerna närmast mitten (hedersplatsen).
Belgiens flagga till höger om hedersplatsen, Kanadas flagga till vänster om
hedersplatsen samt Tysklands flagga på yttre stången till vänster.
Fem flaggstänger Sverige + en utländsk nation
Sveriges flagga i mitten (hedersplatsen) samt på de båda yttre stängerna. Den
utländska flaggan närmast till höger och vänster om hedersplatsen.
Fem flaggstänger

Sverige + två utländska nationer t ex Belgien och Tyskland.

Sveriges flagga i mitten (hedersplatsen) samt på de två yttre stängerna. Belgiens flagga
till höger om hedersplatsen, Tysklands flagga till vänster om hedersplatsen.

5

Bilaga 4

Ansvariga för flaggning vid kommunala byggnader i Torsby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Skola

Antal flaggstänger

Beslutsfattare

Verkställare

Ambjörby

1

Grundskole/
förskolechef

Rektor

Asped

1

"

"

Bograngen

1 (Folkets hus)

"

"

Fensbol

1

"

"

Frykenskolan

1

"

"

Holmesskolan

1

"

"

Höljes

1

"

"

Kvistbergsskolan

1

"

"

Lekvattnet

1

"

"

Oleby

1

"

"

Skyllbäck

1

"

"

Stjerneskolan

3+1

Gymnasiechefen

"

Stöllet

1

Grundskole/
förskolechef

"

Svenneby

1

"

"

Sörmark

1

"

"

Transtrand

1

"

"

Östmark

1

"

"

Plats

Antal flaggstänger

Beslutsfattare

Verkställare

Björnevi

5+2

Förvaltningschefen Platsansvarig

Skidstadion
(Vahlberget)

3+2

"

"

Sysslebäcksbadet

5

"

"

Torsbybadet

2

"

"

Fritidsnämnden

6

Kommunstyrelsen
Plats

Antal flaggstänger

Beslutsfattare

Verkställare

Gamla Torget
Torsby

5+5

Kommunchefen

Gatuchefen

Kommunhuset
Torsby

2

"

Lokalkontoret
Sysslebäck

1

"

Distriktschefen

Lokalkontoret
Stöllet

1

"

Omsorgsförvaltningens
områdeschef vid
Klarastrand

Tingshuset
Järnvägsgatan 9
Torsby

1

"

Gatuchefen

Finnkulturcentrum 1

"

Kommunchefen

Enhetsansvarig
Torsby
Finnkulturcentrum

Verkställare

Omsorgsnämnden
Plats

Antal flaggstänger

Beslutsfattare

Björkarna

1

Förvaltningschefen Förvaltningschefen

Brockenstrand

1

"

Dalbygården

1

"

"

Finnskogahemmet

1

"

"

Gömmanberg

1

"

"

Klarastrand

1

"

"

Linden

1

"

"

Lövenstrand

1

"

"

Ringvägen elevhem 1

"

"

Solliden

1

"

"

Södra Grind
Kajsheden

1

"

"

Vallmon

1

"

"

Västanvik

1

"

"

Områdeschefen

