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FLAGGPOLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN
Flaggning grundar sig på en lång tradition och är en internationell företeelse och principerna
för flaggning är i stort sett lika världen över. I Höganäs kommun har vi följande flaggpolicy.
Kommunens officiella flaggstänger finns vid stadshuset. Nedan listas vilka regler som gäller
för Höganäs kommuns officiella flaggstänger.
Allmänna flaggdagar
På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella flaggstänger vid
stadshuset och på flaggstång vid Himmelfärdskyrkan samt på flaggstång i Tivoliparken.
•nyårsdagen
•den 28 januari; Konungens namnsdag
•den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag
•påskdagen
•den 30 april; Konungens födelsedag
•den 1 maj
•pingstdagen
•den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
•midsommardagen
•den 14 juli; Kronprinsessans födelsedag
•den 8 augusti; Drottningens namnsdag
•dag för val till riksdagen
•den 24 oktober; FN-dagen
•den 6 november; Gustav Adolfs-dagen
•den 10 december; Nobeldagen
•den 23 december; Drottningens födelsedag
•juldagen
Internationella kvinnodagen och HBTQ-dagen
Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då ska svenska flaggor hissas på
kommunens flaggstänger vid stadshuset. Den 17 maj infaller HBTQ-dagen. Då ska
regnbågsflagga tillsammans med svenska flaggor hissas på kommunens flaggstänger vid
stadshuset.
EU-dagen
På EU-dagen den 9 maj och dag då val hålls i Sverige till Europaparlamentet ska EU-flaggan
och svenska flaggan hissas på kommunens flaggstänger vid stadshuset.

Studentavslutning
På studentavslutningsdagen för Kullagymnasiet ska svenska flaggor hissas på kommunens
flaggstänger vid stadshuset.
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Skolavslutning
På skolavslutningsdagen ska svenska flaggor hissas på kommunens flaggstänger vid
stadshuset.
Minoriteters nationaldag
I samband med de nationella minoriteternas nationaldagar ska Höganäs kommun flagga
med den aktuella flaggan tillsammans med den svenska flaggan på kommunens flaggstänger
vid kommunhuset.
Samernas nationaldag, 6 februari
Sverigefinnarnas dag, 24 februari
Romernas dag, 8 april
Tornedalingarnas dag, 15 juli
Officiella besök
Vid officiella besök hos kommunen hissas svenska flaggor och gästens nationalitetsflagga på
kommunens flaggstänger vid kommunhuset.
Dödsfall
Flaggning ska ske vid dödsfall och begravning
a) vid stadshuset, då ledamot i kommunfullmäktige, kommunal nämnd/styrelse och styrelse
i kommunalägt/delägt bolag avlidit,
b) på arbetsplatsen, då ordinarie befattningshavare i kommunen 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 flaggas vid
annan lämplig kommunal byggnad.

Informera alltid växeln om vem det flaggas för. En kort information ska även läggas
ut på hemsidan.
Organisationsflaggor
Flaggning med organisationsflaggor på kommunens officiella flaggstänger får inte ske.
Övrig flaggning
När flaggning enligt ovan inte är aktuell kan flagga med kommunens logotyp samt EUflaggan hissas vid kommunhuset.
Tider för flaggning
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Under tiden 1 mars till 31 oktober hissas flaggan kl.08.00. Under resterande del av året
hissas flaggan kl.09.00. Flaggning sker generellt till solens nedgång eller senast kl. 21, men
flaggan kan även halas vid arbetsdagens slut, dock tidigast kl.15.30.
Övriga anläggningar
Reglerna om flaggning vid stadshuset kan tjäna som vägledning för kommunens skolor och
andra anläggningar.
Beslut om flaggning
Beslut om annan flaggning på kommunens officiella flaggstänger fattas av kommunstyrelsen,
som beslutar om vidare delegation. Flaggning vid jubileer, dödsfall etcetera kan ske på andra
än kommunens officiella flaggstänger efter beslut av verksamhetsansvarig.
Ansvar för att meddela att flaggning ska ske
Den som ansvarar för t ex besök eller liknande då det ska flaggas ansvarar för att meddela
detta till den avdelning som ansvarar för flaggning.
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