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Riktlinjer för faggning i Heby kommun
Syfe
För att underlätta och tydligöra var och när kommunen flaggar på kommunala byggnader i Heby kommun.

Flaggning på kommunens ofciella faggstänger
Heby kommuns officiella flaggstänger finns vid Kommunhuset, Tingsgatan 11 i Heby. Där sker flaggning:
•
•
•
•

På allmänna flaggdagar
På europadagen den 9 maj
Vid officiella internationella besök
Då allmän flaggning rekommenderas av regering eller länsstyrelsen

Övrig flaggning på kommunens officiella flaggstänger sker när kommunchef, förvaltningschef för
centralförvaltning eller kommunstyrelsens ordförande så beslutar.
Det övergripande ansvaret för flaggning på kommunens officiella flaggstänger finns hos administrativa
enheten, central förvaltning.

Flaggning vid kommunala anläggningar; skolor, boenden, idrotsanläggning m.f. där
faggstång fnns
Flaggning på dessa anläggningar beslutas och ombesörjes av den förvaltning som hyr eller äger
anläggningen.

Flaggning vid dödsfall och begravning
Vid medarbetares bortgång flaggas, om flaggstång finns vid den egna arbetsplatsen, på halv stång när
besked ges om dödsfall samt under begravningsdagen. Kommer besked sent på dagen sker flaggning dagen
efter, om besked kommer sent en fredag sker flaggning måndagen efter.
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Vid kommunhuset flaggas vid dödsfall när det gäller i kommunhuset anställd personal eller politiker som
tillhör kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller är ordförande i nämnd/styrelse/bolag.

Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag eller annan av kommunen fasställd
flaggdag, har flaggning på halv stång företräde.
Vid flaggning på halv stång ska flaggans längd vara ¼ av stången.

Flaggning vid utländskt besök
Flaggning bör ske vid besök av andra länder. Om kommunen har besökande nations flagga ska den
användas, om ej flaggas med svenska flaggor. Det egna landets flagga ska alltid inneha den förnämsta
platsen och får ej undanskjutas till förmån för annan nations flagga.
Vid flaggning av flera nationers flagg ska dessa ordnas efter visst system. De utländska flaggorna ska
placeras i fransk alfabetisk ordning. Grundregeln är att svenska flaggan alltid intar hedersplatsen, d.v.s. i
mitten av flaggraden. Finns två stänger används principen heraldisk höger, vilket innebär att den svenska
flaggan hissas till höger ståendes med ryggen mot den byggnad som ska flaggsmyckas.

Allmänna faggdagar
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•

Nyårsdagen den 1 januari

•

Konungens namnsdag den 28 januari

•

Kronprinsessans namnsdag 12 mars

•

Påskdagen

•

Konungens födelsedag den 30 april

•

Första maj

•

Pingstdagen

•

Sveriges Nationaldag den 6 juni

•

Midsommardagen

•

Kronprinsessans födelsedag den 14 juli

•

Drottningens namnsdag den 8 augusti

•

Dag för val till riksdagen

•

FN-dagen den 24 oktober

•

Gustaf Adolfsdagen den 6 november

•

Nobeldagen den 10 december

•

Drottningens födelsedag den 23 december

•

Juldagen den 25 december

Flaggningstder
Tiden 1 mars- 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00 och tiden 1 november-28 (29) februari hissas flaggan kl.
09.00. Under hela året ska flaggan halas vid solen nedgång, senast kl. 21.00. Om flaggan är belyst får den
vara hissad till efter solens nedgång.

Flaggregler och allmänna faggdagar
Mer information am regler kring flaggning och allmänna flaggdagar finns att läsa på Riksarkivets hemsida
www.riksakrivet.se och på Stiftelsen Sveriges Nationaldags hemsida www.nationaldagen.se

Dessa riktlinjer träder i kraf den 22 september 2015

Marie WIlén
Kommunstyrelsens ordförande

Karin Eljansbo
Administratv chef
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