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RIKTLINJER FÖR ÖCKERÖ KOMMUNS
OFFICIELLA FLAGGNING
Dessa riktlinjer anger var och när Öckerö kommun ska flagga samt vem som ansvarar för att så sker.
Riktlinjerna utgår från Lagen om Sveriges flagga, SFS 1982:269, förordningen (1982:270) om
allmänna flaggdagar, rekommendationer från stiftelsen Sveriges Nationaldag samt Riksarkivets
riktlinjer för flaggning.
VAR SKER KOMMUNENS FLAGGNING?
Öckerö kommuns officiella flaggstänger finns framför kommunhuset (tre stycken) samt i rondellen på
Hönö (Göteborgsvägen/Hönövägen/Öckerövägen). Utöver dessa finns det kommunala flaggstänger
vid verksamheter som till exempel skolor och äldreboenden. Dessa riktlinjer gäller för de officiella
flaggstängerna och är inte styrande för övriga kommunala flaggstänger, men där det är möjligt och
lämpligt bör även verksamheterna eftersträva att följa dem.
NÄR SKER KOMMUNENS FLAGGNING?
Flaggning vid allmänna flaggdagar
Öckerö kommun ska hissa flaggan vid allmänna flaggdagar i enlighet med förordning (1982:270) om
allmänna flaggdagar:











Nyårsdagen, 1 januari
Konungens namnsdag, 28 januari
Kronprinsessans namnsdag, 12 mars
Påskdagen
Konungens födelsedag, 30 april
Första maj
Pingstdagen
Sveriges nationaldag, 6 juni
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag, 14 juli
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Drottningens namnsdag, 8 augusti
Dag för val till riksdagen
FN-dagen, 24 oktober
Gustaf Adolfsdagen, 6 november
Nobeldagen, 10 december
Drottningens födelsedag, 23 december
Juldagen, 25 december

Flaggning vid dödsfall och begravning
Flaggning på halv stång ska ske vid kommunanställdas och förtroendevaldas dödsfall. Flaggningen ska
ske vid kommunhuset och vid arbetsplatsen, om så är möjligt. Med förtroendevald menas ordinarie
ledamot i styrelse, nämnd eller fullmäktige.
Flaggning vid dödsfall för brukare inom äldreomsorgen samt barn i förskolan eller elever ska ske vid
aktuellt boende, förskola eller skola.
Flaggning på halv stång ska som regel ske den dag dödsfallet har inträffat, eller dagen därpå, samt på
begravningsdagen. Flaggan ska hissas till 2/3-delar av normal höjd. När flaggan hissas ska den först gå
i topp och därefter sänkas 1/3 av stångens längd. Även vid nerhalning ska flaggan först hissas i topp.
När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och därefter tas ner omedelbart, eller tas ner vid
ordinarie tid.
Varje förvaltning/verksamhet ansvarar för att informera kommunservice om dödsfall samt begravning
så att flaggning kan ske.
Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag eller vid annan av kommunen beslutad
flaggdag har flaggning på halv stång företräde.
Flaggning vid övriga tillfällen
Öckerö kommun ska flagga med regnbågsflaggan under invigningsdagen av festivalen West Pride samt
vid Öckerö pride- och kulturkalas.
Flaggning med EU-flaggan ska ske på Europadagen 9 maj samt vid val till Europaparlamentet.
Flaggning med svenska flaggan ska ske på studentdagen för Öckerö seglande gymnasieskola samt på
de kommunala grundskolornas avslutningsdag i juni.
Flaggning ska även ske då allmän flaggning rekommenderas av regeringen, länsstyrelsen eller annan
myndighet.
TIDER FÖR HISSNING OCH HALNING AV FLAGGOR
Den svenska flaggan ska vara hissad under dygnets ljusa timmar. Som rekommendation bör flaggan,
under perioden 1 mars till 31 oktober, hissas kl 08.00 och under perioden 1 november till 28 (29)
februari hissas kl 09.00. Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast kl 21.00.
Om flaggan är belyst kan den vara uppe även efter mörkrets inbrott.
Kommunflaggan får vara hissad dygnet runt.
ANSVAR FÖR ATT HISSA OCH HALA FLAGGORNA PÅ DE OFFICIELLA FLAGGSTÄNGERNA
Kommunstyrelsen, Kommunservice, ansvarar för att hissa och hala flaggor utanför kommunhuset
under helgfri vardag. Kommunstyrelsens VA-enhet ansvarar för att hissa och hala flaggor i rondellen
Hönö/Öckerö samt även utanför kommunhuset på helgdagar.
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REGLER OCH KALENDARIUM FÖR FLAGGNING

Bilden till vänster illustrerar flaggstängerna
utanför kommunhuset.
I rang placeras nationsflaggor, FN-, EU-,
kommun-, förenings- och organisationsflaggor.
Nedan beskrivs hur flaggning ska ske på
respektive flaggstång.

ANLEDNING

UTANFÖR KOMMUNHUSET

RONDELLEN
HÖNÖ/ÖCKERÖ

Allmän flaggdag (ej FN-dagen)

1, 2 och 3 Svensk flagga

Svensk flagga

FN-dagen

1 Svensk flagga, 2 FN-flagga, 3 Kommunflagga

FN-flagga

Europadagen

1 Svensk flagga, 2 EU-flagga, 3 Kommunflagga

EU-flagga

Val till Europaparlamentet

1 Svensk flagga, 2 EU-flagga, 3 Kommunflagga

EU-flagga

Öckerö Pride- och kulturkalas

1 Svensk flagga, 2 Kommunflagga, 3 Regnbågsflagga

Regnbågsflagga

Invigningsdagen av West Pride

1 Svensk flagga, 2 Kommunflagga, 3 Regnbågsflagga

Regnbågsflagga

Studentdagen

1, 2 och 3 Svensk flagga

Svensk flagga

Skolavslutningsdagen

1, 2 och 3 Svensk flagga

Svensk flagga

Dödsfall och begravning

1 Svensk flagga, 2 och 3 Ingen flagga

Svensk flagga

Vid rekommendation fr ex regering

Enligt rekommendation

Enl rekommendation

Alla övriga dagar

1, 2 och 3 Kommunflagga

Kommunflagga
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