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REGLER FÖR SIMRISHAMNS KOMMUNS FLAGGNING 

 

Flaggning på kommunens flaggstänger ska ske i enlighet med de riktlinjer som 

antagits av kommunstyrelsen. 

Riktlinjerna kompletteras med regler enligt följande: 

 

1. Plats för officiell kommunal flaggning 

 

• Vid stadshuset i Simrishamn 

 

2. Platser för övrig kommunal flaggning 

 

• Vid kommunala byggnader och anläggningar utöver ovan 

 

3. Ansvarig för beslut om flaggning utöver allmänna flaggdagar och dagar 

som anges i riktlinjerna 

 

• Vid katastrofer/olyckor tar kommunchefen initiativ till och beslutar om flaggning. 

• Om anställd avlider har dennes chef ansvar för att flaggning sker. 

• Om ledamot i fullmäktige/styrelse/nämnd avlider har kommunstyrelsens 

ordförande eller vice ordförande ansvar för att flaggning sker. 

 

4. Flaggningens genomförande 

 

• Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för att flaggning genomförs på 

kommunens officiella flaggstänger i enlighet med dessa regler. 

• Vid särskilt beslut om flaggning, t.ex. då allmän flaggning rekommenderas av 

regeringen eller länsstyrelsen och vid svåra katastrofer mm samt kan flaggning 

behöva inledas vid annan tid än normalt (se punkt 6). I sådant fall ansvarar 

kommunledningskontoret för att flagga hissas vid stadshuset. 

• För flaggning vid andra kommunala byggnader ansvarar respektive nämnd. 

Flagga behöver inte hissas då kommunal anläggning är stängd t ex vid skolor 

under skollov och helger. På valdagar skall flaggning ske på de skolor och 

institutioner som används som vallokal. 

• Flaggan hissas på hel stång på allmänna flaggdagar och andra speciella tillfällen i 

enlighet med kommunens riktlinjer för flaggning. Om flagga hissas där det finns 

mer än en flaggstång ska flagga hissas på samtliga stänger. 

• Flaggan hissas på halv stång då ledamot eller anställd avlidit. Vid dessa tillfällen 

hissas flaggan på halv stång arbetsdagen efter den dag då dödsfallet blivit känt 

samt begravningsdagen fram till jordfästningen. Flaggan hissas då först i topp och 
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halas sedan ner en tredjedel av stångens längd. När jordfästningen ägt rum hissas 

flaggan först i topp varefter den halas ner antingen omedelbart eller vid solens 

nedgång, dock senast klockan 21.00. 

• Vid dödsfall hissas flaggan på de platser där kommunstyrelsens ordförande eller 

vice ordförande alternativt förvaltningschef så beslutar. 

 

5. 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 till riksdagen 

(ordinarie val: tredje söndagen i september vart fjärde år) 

• 24 oktober: FN-dagen 

• 6 november: Gustaf Adolfsdagen 

• 10 december: Nobeldagen 

• 23 december: Drottningens födelsedag 

• Juldagen 

 

6. Tid för hissning och halning 

 

Från och med 1 mars till 31 oktober 

• Flaggan hissas kl 08:00 

• Flaggan halas vid solens nedgång, dock senast kl 21.00 

 

Från och med 1 november till och med 28 (29) februari 

• Flaggan hissas kl 09:00 

• Flaggan halas vid solens nedgång 

 

Om flaggan är belyst får den vara hissad även efter solens nedgång. 
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7. Kostnaderna för flaggning belastar respektive berörd nämnd 

 

Flaggning på kommunens officiella flaggstänger på allmänna flaggdagar och 

andra speciella tillfällen i enlighet med kommunens riktlinjer för flaggning utförs 

och bekostas av samhällsbyggnadsnämnden. 

All övrig flaggning utförs och bekostas av respektive nämnd. 

 

8. Material 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att samtliga flaggstänger inklusive linor 

är i god ordning samt för att bekosta och hålla förråd avseende flaggor för de 

officiella flaggstängerna. För övriga svenska flaggor ansvarar respektive 

verksamhet. 

 

9. Externa önskemål om flaggning 

 

Förening eller annan extern organisation kan för speciella händelser ansöka om att 

kommunen genomför officiell flaggning av begränsad omfattning. Sådan ansökan 

bereds av kommunledningskontoret och beslut fattas av kommunchefen. 

Ansökan ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 10 dagar före den 

aktuella flaggdagen. 

 

10. Internationell flaggning 

 

Vid internationell flaggning ska den svenska flaggan ha den förnämsta platsen. De 

utländska flaggorna placeras i alfabetisk ordning efter ländernas franska namn. 

Vid udda antal flagg-stänger hissas den svenska flaggan på mittenstången. De 

utländska flaggorna placeras sedan från mitten och utåt varannan till höger och 

varannan till vänster i alfabetisk ordning. Vänster och höger ses med 

utgångspunkt från den byggnad som ska smyckas. Vid jämnt antal flaggstänger 

hissas svenska flaggan på den högra av mittstängerna. 
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