Reglemente Flaggning Hörby Kommun: Förslag till nytt flaggreglemente från Majoriteten

Hörby kommun
Regler för flaggning vid kommunens anläggningar
Flaggan är en symbol som används för att högtidliggöra eller uppmärksamma händelser av olika slag. Det
finns inget nationellt heltäckande regelverk för olika flaggor för olika händelser, utan det är varje
kommun som beslutar om sitt ett regelverk för hur kommunen vill flagga. Flaggning är ett stort
symbolvärde som bidrar till att visa det kommunala engagemanget, ge ökad känsla av delaktighet i
samhället, att uppmärksamma utländska besök, allmänna flaggdagar samt andra högtidliga tillfällen.
Hörby kommuns två officiella flaggstänger är placerade vid kommunhuset, Ringsjövägen 4.
Kommunflaggan skall alltid vara hissad, dag som natt, sk grundflaggning.
Tider för flaggning
Tiden 1 mars - 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00. Tiden 1 november- 28 (29) februari
hissas flaggan kl. 09.00. Flaggan halas senast vid solens nedgång.
Hantering av flaggan
Flaggan skall behandlas med respekt, den skall hissas ordentligt i topp, med flagglinan
sträckt. Flaggan skall vara hel och ren och med färgerna i klart behåll.
Ansvar
Den som ansvarar för t.ex. besök eller liknande då det ska flaggas ansvarar för att
meddela detta till kommunförvaltningen.
Allmänna flaggdagar
På allmänna flaggdagar ska den svenska flaggan hissas på kommunens officiella
flaggstänger.
Övrig flaggning
Flaggning skall även ske vid andra speciella händelser att uppmärksamma och hedra.
På nationella minoriteters nationaldag ska den aktuella minoritetens flagga och den svenska flaggan
hissas.
Nordens Dag
På Nordens dag den 23 mars ska svenska flaggan hissas.
EU-dagen
På EU-dagen den 9 maj, och dag då val hålls i Sverige till Europaparlamentet, ska EUflaggan och svenska flaggan hissas.
Internationella Kvinnodagen
På internationella kvinnodagen den 8 mars ska Hörby kommuns flagga och svenska
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flaggan hissas.
IDAHOT (HBTQ)-dagen
Regnbågsflagga skall hissa för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queerpersoners dag
den 17 maj. Då ska regnbågsflaggan och svenska flaggan hissas.
Skolavslutning
Vid vårterminens skolavslutning i Hörby kommun ska svenska flaggan hissas.
Barnkonventionensdag
Svenska flaggan ska hissas den 20 november.
Övrigt
Vid eventuellt behov av flaggning utöver ovan angivna dagar/tillfällen - t.ex. vid besök av
representanter från andra länder eller EU - kan beslut om detta tas av kommunfullmäktiges
ordförande/vice ordförande och kommunchef.
Dödsfall
Flaggning ska ske vid dödsfall och begravning av
•

ordinarie befattningshavare i kommunen på respektive arbetsplats (om detta inte är möjligt,
på kommunens officiella flaggstänger)

•

ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunal nämnd, styrelse i
kommunalägt/delägt bolag på kommunens officiella flaggstänger.

Flaggning på halv stång ska ske den dag då dödsfallet inträffat eller vardagen efter
tillkännagivandet samt den dagen då begravning äger rum. Då begravningen är avslutad
hissas flaggan i topp, varefter den halas ned omedelbart eller vid ordinarie tid.
Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av
stångens höjd.
Om flaggning på halv stång råkar sammanfalla med allmän flaggdag, äger flaggning på halv stång
företräde.

För Majoriteten Susanne Meijer (S) Yvonne Kulstad (L)
Godkänt och beslutat av Majoritetspartierna S, C, L, Mp och Kd
Hörby 2017 09 07
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Flaggdagar för Hörby Kommun:
Allmänna flaggdagar med fet stil.
1 januari - Nyårsdagen
28 januari - Konungens namnsdag
6 februari - Samernas nationaldag
24 februari - Sverigefinnars dag
8 mars – Internationella kvinnodagen
12 mars - Kronprinsessans namnsdag
23 mars – Nordens Dag
Påskdagen
8 april - Romernas dag
30 april - Konungens födelsedag
1 maj - 1 maj
9 Maj - EU-dagen
17 maj – HBTQ-dagen
29 maj – Veterandagen
Pingstdagen
6 juni - Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
Midsommardagen
14 juli - Kronprinsessans födelsedag
15 juli - Tornedalingarnas dag
8 augusti - Drottningens namnsdag
Dag för riksdagsval - vart fjärde år, tredje söndagen i september
24 oktober - FN-dagen
6 november - Gustav Adolfsdagen
20 november - Barnkonventionens dag
10 december – Nobeldagen
23 december - Drottningens födelsedag
25 december - Juldagen

Reglemente Flaggning Hörby Kommun: Förslag från Majoriteten

[Skriv text] Sida 3

