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1. Lindesbergs kommuns officiella flaggstänger
Lindesbergs kommuns officiella flaggning sker vid kommunhuset, Stentäppsgatan 5.
Allmänna flaggdagar ansvarar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att flagga på
Lindesbergs kommuns officiella flaggstänger.

2. Flaggdagar och anvisningar
Allmänna flaggdagar
Reglerna kring den svenska flaggan finns i Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269) och
Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982: 270) som är fastställd av regeringen.
Respektive förvaltning och bolag ansvarar för sin egen flaggning. Följande är allmänna
flaggdagar:





















Nyårsdagen
28 januari: Konungens namnsdag
24 februari: Sverigefinnarnas dag
12 mars: Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
30 april: Konungens födelsedag
1 maj
Pingstdagen
29 maj: Veterandagen
6 juni: Sveriges nationaldag och Svenska Flaggans dag
Midsommardagen
14 juli: Kronprinsessans födelsedag
8 augusti: Drottningens namnsdag
Dag för val till riksdagen
24 oktober: FN-dagen, FN-flaggor vid skolorna och svenska flaggor vid KS.
6 november: Gustaf Adolfsdagen
6 december: Finlands självständighetsdag (flaggas vid KS-huset, svensk och finsk)
10 december: Nobeldagen
23 december: Drottningens födelsedag
25 december: Juldagen

Flagga ska hissas på allmänna flaggdagar enligt följande:
Tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00 och under övrig del av året kl. 09.00.
Flaggan ska halas vid solens nedgång, dock senast kl. 21.00.






På allmän flaggdag ska endast svenska flaggor användas.
På allmän flaggdag ska flaggning ske vid de kommunala anläggningar som har
flaggstång.
Flagga behöver inte hissas då kommunal anläggning är stängd, e ex vid skolor under
skollov och helger.
På valdagar ska flaggning ske på de skolor och institutioner som används som
vallokal.
Flaggning vid kommunens officiella flaggplats (kommunhuset) ska ske alla allmänna
flaggdagar.

Rekommenderad tillfällig flaggning
Vid av Regeringskansliet, Länsstyrelsen m.fl. rekommenderad flaggning gäller samma som
för allmän flaggning, om inte annat meddelas.
Kommunstyrelsens ordförande avgör om flaggning ska ske.
Officiell tillfällig flaggning
Utöver på allmänna flaggdagar sker flaggning på de officiella stängerna vid kunga- och
statsbesök samt besök av utländsk offentlig delegation.
Vid kunga- och statsbesök och vid offentlig delegations besök flaggas på:



Kommunens offentliga flaggstänger
Den lokal eller plats där sammankomsten äger rum

Vid offentlig delegations besök flaggas på:


Kommunens offentliga flaggstänger. Två svenska flaggor och två gästande lands
flaggor. Den svenska flaggan intar alltid hedersplatsen.

Övrig tillfällig flaggning
Flaggning i andra fall än på allmänna flaggdagar och i samband med dödsfall får förekomma
efter medgivande av kommunchef, kommunstyrelsens ordförande/kommunstyrelsens vice
ordförande eller kommunfullmäktiges ordförande.
Undantag från första stycket får ske vad avser flaggning vid äldreomsorgens institutioner och
skolor där respektive enhetschef/rektor beslutar om flaggning.
Övrig information
Vid kommunal flaggning (officiella platsen) ska endast nationsflagga, kommunflagga, EUflagga, FN-flagga eller vänortens flagga användas.
Annan typ av flagga får användas endast efter beslut av kommunchef, kommunstyrelsens
ordförande/kommunstyrelsens vice ordförande eller kommunfullmäktiges ordförande.
Vid flaggning med svensk nationsflagga och annan flagga ska alltid nationsflaggan erhålla
den heraldiskt främsta placeringen vilket innebär att den svenska flaggan ska sitta till höger
om man står med ryggen mot den plats/byggnad som ska flaggsmyckas
Flaggning vid dödsfall
Vid dödsfall avseende förtroendevald eller anställd i kommunen ska flaggning ske på ”halv
stång” vid den arbetsplats där den avlidne hade sitt arbetsställe. Flaggning ska ske på
dödsdagen eller dagen efter samt på dag för jordfästning/begravning om uppgift om den
tidpunkten föreligger.
Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning inklusive
allmän flaggdag.

