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1 Flaggning med svensk flagga
Vid följande tillfällen flaggar Nordmalings kommun med svensk flagga:
1. På allmänna flaggdagar
2. På Europadagen den 9 maj
3. Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen
4. Då anställd, politiker, skolbarn och vårdtagare avlidit
5. Vid större evenemang
6. Vid officiella besök
7. Vid vänortsbesök
8. Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut
Flaggning beställs via räddningstjänsten.

2 Beslut om flaggning
Kommunchef eller tillförordnad ansvarig beslutar om flaggning enligt punkterna 3 och 5 – 7.
Sektorchef, verksamhetschef eller enhetschef ansvarar för att flaggning på halv stång genomförs.
När flaggning sker ska detta meddelas till kommunens reception och kommunikatör.

3 Placering av flaggor
Vid flaggning med utländska flaggor bör den svenska flaggan hissas samtidigt och på hedersplats.
Finns det finns flera flaggstänger ska den svenska flaggan alltid ha hedersplatsen. i mitten. Vid jämnt
antal flaggstänger placeras den svenska flaggan till höger om mitten när man står med ryggen mot
flaggstängerna. Övriga nationsflaggor placeras i bokstavsordning från hedersplatsen och utåt,
varannan till höger och varannan till vänster.

4 Hissande och halande
Generellt gäller följande flaggningstider: Den 1 mars till den 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00.
Den 1 november till den 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00.
Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00. (För nordligaste
Sverige under perioden när solen inte går upp, finns särskilda regler, se här intill). Om du vid särskilt
festliga tillfällen vill flagga efter mörkrets inbrott bör flaggan vara belyst.
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5 Flaggning vid kommunala anläggningar
1. Flaggning utanför kommunhuset ska ske på alla allmänna flaggdagar, på Europadagen och då
allmän flaggning rekommenderas av regeringen.
2. Flaggning på halv stång i samband med dödsfall och/eller begravning. Se rubrik 6-7.
3. Vid övriga kommunala anläggningar ska flaggning ske vid motsvarande tillfällen som under
punkt 1 när dessa infaller på vanlig arbetsdag.
4. Flaggning i övrigt sker enligt särskilt beslut av kommunchef vid enstaka förekommande
högtidsdagar och arrangemang, exempelvis i samband med lokal Pridefestival.
5. För synliggörande av de internationella minoriteterna med egen flagga, flaggas 8 april på
romernas internationella dag, 15 juli på tornedalingarnas dag, 6 februari på samernas
nationaldag, 24 februari, sverigefinländarnas dag. Den judiska minoriteten har ingen flagga
och heller ingen fastställd högtidsdag.

6 Flaggning på halv stång
Vid flaggning på halv stång hissas flaggan först i topp och halas därefter till 1/3 av stångens längd.
Flaggan ska således vara hissad på 2/3 av den normala höjden.
Om flaggning på halv stång sammanfaller med en allmän flaggdag äger flaggning på halv stång
företräde.
Flaggning på halv stång görs enligt nedan:

6.1

Anställda

Flaggning på halv stång ska ske den dag dödsfallet inträffat eller då informationen har nått kommunen.
Flaggning ska ske vid kommunhuset och vid det verksamhetsställe där den avlidne har arbetat – om
där finns en flaggstång.

6.2

Aktiva politiker

Flaggning på halv stång ska ske den dag dödsfallet inträffat eller då informationen har nått kommunen.
Flaggning ska ske utanför kommunhuset.

6.3

Skola/ barnomsorg

Då barn avlidit ska flaggning ske den dag dödsfallet inträffat eller den dag informationen har nått
kommunen. Flaggning ska ske vid den skola/förskola där barnet gått.

6.4

Vård och omsorg

Då vårdtagare i särskilt boende avlider ska flaggning ske den dag dödsfallet inträffar. Flaggning ska
ske vid det boende där den avlidne har bott.

