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Dnr: Ks 2017/609

Martin Jungmann
Kanslichef

Riktlinjer för flaggning i Vellinge kommun
Flaggning på kommunens officiella flaggstänger
Vellinge kommuns officiella flaggstänger finns på följande platser,
•
•
•
•
•

Kommunhuset i Vellinge
Östra pendlarparkeringen i Västra Ingelstad
Biblioteket i Höllviken
Rådhuset i Skanör
Falsterbo Strandbad i Falsterbo

På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella
flaggstänger med svenska flaggan och/eller EU-flaggan.
I övrigt kan flaggning ske vid andra särskilda tillfällen enligt beslut av
kommundirektören eller dennes ersättare. Flaggning med förenings-, organisations- och
kommersiella flaggor eller liknande, ska ske mycket restriktivt, enligt särskilt beslut av
verksamhetschef eller dennes ersättare. Det övergripande ansvaret för kommunens
flaggning finns hos kommunkansliet.

Flaggning vid jubileer, dödsfall och begravning
Flaggning vid jubileer, dödsfall etcetera kan ske på andra än kommunens officiella
flaggstänger efter beslut av verksamhetsansvarig.

Övriga anläggningar
Reglerna om flaggning kan tjäna som vägledning för kommunens skolor och andra
anläggningar som drivs i privat regi.
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Flaggningstider
Tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00 och tiden 1 november – 28 (29)
februari hissas flaggan kl. 09.00. Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång,
senast kl. 21.00 eller arbetsdagens slut. Om flaggan är belyst får den vara hissad efter
solens nedgång.

Kommunflagga
Kommunflaggan för Vellinge kommun ska vara hissad på en av flaggstängerna på
kommunens officiella flaggstänger, som utsmyckning och för att profilera Kommunen.
Kommunflaggan ska vara hissad dygnet runt, om inte annan flaggning gör att
kommunflaggan måste tas ner eller byta plats. Kommunflaggan kan även användas vid
andra byggnader och platser där man vill profilera en kommunal verksamhet, t.ex.
skola, idrottsplats eller annat.
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Allmänna flaggdagar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyårsdagen
den 28 januari; Konungens namnsdag
den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
den 30 april; Konungens födelsedag
den 1 maj
EU-dagen den 9 maj
Pingstdagen
Den 29 maj; Veterandagen
den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
Midsommardagen
den 14 juli; Kronprinsessans födelsedag
den 8 augusti; Drottningens namnsdag
dag för val till Sveriges riksdag
den 24 oktober; FN-dagen
den 6 november; Gustav Adolfs-dagen
den 10 december; Nobeldagen
den 23 december; Drottningens födelsedag
Juldagen
Eller då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller
länsstyrelsen

Mer information om regler kring flaggning finns att läsa på Riksarkivets hemsida
www.riksarkivet.se
och
på
Stiftelsen
Sveriges
Nationaldags
hemsida
www.nationaldagen.se

