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Riktlinjer för flaggning i Tomelilla kommun

Antagen av kommunstyrelsen 17 januari 2018, Ks § 4/2018
Gäller från 1 februari 2018

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig tjänsteman: Kommunikationschef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov

Riktlinjer för flaggning i Tomelilla kommun gäller för Kommunhuset i Tomelilla och i 
tillämpliga delar för övrig kommunal flaggning
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Flaggornas placering
Dagar som inte är flaggdag så flaggas med en grunduppsättning bestående av svensk 
klassisk vimpel utan kors på de tre höga flaggstängerna och Tomelilla kommuns flagga på 
de fyra lägre flaggstängerna. På flaggdagar byts vimplarna på de tre höga flaggstängerna ut 
mot svensk flagga, eller i förekommande fall annan flagga. Vid flaggning med svensk 
flagga, EU-flagga och utländsk flagga eller specialflagga placeras den svenska flaggan i 
mitten. EU-flaggan placeras då till vänster (sett när man står på parkeringen och tittar 
mot flaggorna) och den utländska flaggan eller specialflaggan till höger.

Hissning och halning
Mellan den 1 mars och den 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, men under den övriga 
delen av året hissas den först kl. 09.00. Flaggan halas vid solnedgången eller senast kl. 
21.00. Ansvaret för att hissa och hala flaggor på flaggdagar ligger på vaktmästarna på 
fastighetsavdelningen. Detta gäller även helgdagar.

Flaggning på halv stång
Vid kommunanställds (med pågående anställning) eller förtroendevalds (med pågående 
uppdrag) dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. Detta tillämpas på 
dödsdagen eller dagen efter, samt begravningsdagen tills begravningen är avslutad. 

Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång skall flaggan vara hissad till 2/3 av 
stångens höjd. I de dödsfall som berör verksamheter med egna flaggstänger (som t.ex. 
skolor och servicehus) sker flaggningen på dessa verksamheters flaggstänger.
Vid flaggning på halv stång skall flaggan först hissas i topp och omedelbart därefter halas 
ner till angiven höjd. Då flaggan halas ner, skall den först hissas i topp.

Vid flaggning på halv stång i samband med kunglig persons begravning sker dock 
flaggning på halv stång hela dagen. Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän 
flaggdag, äger flaggning på halv stång företräde. Endast nationsflagga hissas på halv stång.

Kungliga händelser
Vid kunglig händelse såsom födelse, dop eller annat följs de rekommendationer som ges 
av hovet för varje tillfälle.
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Flaggdagar
Kommunen flaggar alltid på allmänna flaggdagar. Dessa är:

 1 januari Nyårsdagen
 28 januari Konungens namnsdag
 12 mars Kronprinsessans namnsdag
 Påskdagen (varierande datum)
 30 april Konungens födelsedag
 1 maj Arbetarrörelsens dag
 29 maj Veterandagen
 Pingstdagen (varierande datum)
 6 juni Nationaldagen
 Midsommardagen (varierande datum)
 14 juli Kronprinsessans födelsedag
 8 augusti Drottningens namnsdag
 Dag för allmänna val 
 24 oktober FN-dagen
 6 november Gustav Adolfs-dagen
 10 december Nobeldagen
 23 december Drottningens födelsedag
 25 december Juldagen

Flaggdagar speciellt för Tomelilla kommun:

 Dag då Tomelilla marknad (sommar och höst) infaller.
 Skolavslutningsdagen/dagar
 Pridedagarna (är olika datum i hela landet, men Tomelilla kommun Pride-flaggar 

de dagar då det är Malmö Pride)
 8 mars Internationella kvinnodagen
 9 maj Europadagen

Övriga tillfällen
Kommunal flaggning kan ske vid andra tillfällen än allmänna flaggdagar såsom t.ex. 
vänortsbesök, utländskt besök, större evenemang, jubileer m.m. För att flaggning ska ske 
på annan dag än de som finns med i riktlinjerna för flaggning så skall beslut om det fattas 
av kommunchef, kommunstyrelsens ordförande eller kommunfullmäktiges ordförande 
eller deras ställföreträdare.


