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1  Målsättning 

Flaggning har en lång historia som ett sätt att uppmärksamma speciella 
tillfällen. Flaggning har ett symbolvärde på så sätt att det visar på 
engagemang hos kommunen som myndighet och offentlig aktör, liksom det 
kan uttrycka såväl festlighet som deltagande. 
 
Flaggningspolicy för Hällefors kommun ska ge uttryck för 
kommunfullmäktiges syn på kommunens offentliga flaggning. 
 
2 Syfte 

Policyn ska styra det sätt på vilket kommunen använder sig av flaggning på de 
officiella flaggstängerna. 
 
3 Bestämmelser kring flaggning i Hällefors kommun 

3.1 Allmänna flaggdagar 
Flagga ska hissas på allmänna flaggdagar enligt följande: 
 
Tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00 och under övrig del 
av året klockan 09.00. Flaggan ska halas vid solens nedgång, dock senast 
klockan 21.00. 
 
På allmän flaggdag ska endast svenska flaggor användas. 
 
3.2 Kommunala flaggstänger 
Hällefors kommun har officiella flaggstänger vid kommunkontoret och på 
torget i Grythyttan. 
 
Utöver de officiella flaggstängerna finns flaggstänger vid andra kommunala 
verksamheter, till exempel vid skolor och vård- och omsorgsboenden. 
 
På allmän flaggdag ska flaggning ske vid de kommunala verksamheter som 
har flaggstång. 
 
Flagga behöver inte hissas då kommunal anläggning är stängd, till exempel 
vid skolor under skollov och helger. 
 
Flaggning vid kommunkontoret och på torget i Grythyttan ska ske alla 
allmänna flaggdagar. För flaggning på kommunens officiella flaggstänger 
ansvarar kommunstyrelsens förvaltning. 
 
3.3 Flaggning vid dödsfall och begravning 
Vid dödsfall avseende förtroendevald eller anställd i kommunen ska flaggning 
ske på ”halv stång” vid kommunkontoret samt om möjligt vid den arbetsplats 
där den avlidne hade sitt arbetsställe. Flaggning ska ske på dödsdagen eller 
dagen efter samt på dag för jordfästning/begravning om uppgift om den 
tidpunkten föreligger. 
 
Vid dödsfall efter avslutat förtroendeuppdrag eller avslutad anställning 
flaggas normalt inte. 
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Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan 
flaggning, inklusive allmän flaggdag. 
 
För statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser. 
 
Kommunens skolor och boenden är fria att själva flagga på halv stång när elev 
eller boende avlidit. 
 
”Halv stång” innebär 2/3 av normalhöjden. Flaggan ska först gå i topp och 
sedan halas till rätt nivå. Innan flaggan halas ska den först gå i topp. 
 
När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och antingen tas ned 
omedelbart eller tas ned vid ordinarie tidpunkt. 
 
3.4 Övrig flaggning 
För att markera att Hällefors kommun är finskt förvaltningsområde, ska 
sverigefinsk flagga hissas vid kommunkontoret samt vid kommunens 
finskspråkiga äldreboende på sverigefinnarnas dag 24 februari. 
 
I samband med universitetets avslutningsceremoni i Grythyttan, ska flaggning 
ske vid Grythyttans torg. 
 
Flaggning inför Pride får ske. 
 
Flaggning på kommunens officiella flaggstänger i andra fall än på allmänna 
flaggdagar, i samband med dödsfall samt vad som ovan beskrivits, får 
förekomma efter beslut av kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef i 
enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
Undantag får ske vad avser flaggning vid kommunala verksamheter där 
respektive chef beslutar om flaggning. 
 
Vid kommunal flaggning ska i normalfallet endast nationsflagga,, 
kommunflagga, FN-flagga eller vänortens flagga användas. 
 
Politiska partier får inte flagga med sina partiflaggor på någon av kommunens 
flaggstänger. 
 
Kommersiella flaggor får inte hissas på någon av kommunens flaggstänger. 
 
Förenings-, organisations- eller evenemangsflaggor får efter beslut av 
kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef hissas. Detta ska då ske i 
samband med evenemang som helt eller delvis äger rum i kommunen, som 
bedöms vara viktigt för kommunen och som inte strider mot andra 
kommunala styrdokument eller kommunens värdegrund i övrigt. 
 
3.5 Heraldik 
Vid flaggning med svensk nationsflagga och annan flagga ska alltid 
nationsflaggan inta den heraldiskt främsta placeringen ”heraldisk höger” 
vilket innebär att den svenska flaggan ska sitta till höger om man står med 
ryggen mot den plats eller byggnad som ska flaggsmyckas. 
 
3.6 Giltighet 
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Dessa regler gäller intill dess att kommunfullmäktige beslutar annat. 
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