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Båstads kommuns styrdokument 

Aktiverande	
Syftar till förändring och utveckling. 
PROGRAM – anger ambitioner och viljeinriktningar. 
PLAN – anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.	

Normerande	
Reglerar befintlig verksamhet och vårt förhållningssätt. 
POLICY – anger principer och vägledning. 
RIKTLINJE – anger absoluta gränser och ska-krav.	
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1 Flaggpolicy för Båstads kommun 

Flaggning grundar sig på en lång tradition. I vårt land och i internationella 
samarbeten är flaggan vår främsta symbol för Sverige och därmed för de 
demokratiska värden som förenar oss; fred, frihet och respekt för mänskliga 
rättigheter.  

Flaggpolicyn anger hur, var och när Båstads kommun flaggar och har en 
tillhörande riktlinje som reglerar praktiska detaljer och ska-krav.   

2 Kommunens flaggstänger 

Båstads kommun har tre officiella flaggstänger utanför entrén till kommunhuset. 
Flaggning vid dessa har ett högt symbolvärde och förmedlar Båstads kommuns 
officiella ställningstaganden. Vidare har vi tre officiella flaggstänger vid Båstad 
torg, dessa är underställda de vid kommunhuset och har färre flaggdagar. 

Övriga kommunala flaggstänger ansvarar respektive verksamhet för.  

3 Flaggning vid kommunens officiella flaggstänger  

Allmän flaggning ska ske på kommunens officiella flaggstänger och övriga dagar 
som framkommer av denna policy.  

3.1 Så här flaggar Båstads kommun  

Vid kommunhuset flaggas vid samtliga tillfällen. Vid Båstad torg flaggas på 
allmänna flaggdagar samt 17 maj på Birgit Nilssons födelsedag. 

	

Allmänna	flaggdagar	

• 1 januari   Nyårsdagen 

• 28 januari   Konungens namnsdag 

• 12 mars   Kronprinsessans namnsdag 

• Mars/april  Påskdagen 

• 30 april   Konungens födelsedag 

• 1 maj   Första maj 

• 29 maj   Veterandagen 

• Maj/juni   Dag för val till Europaparlamentet 
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• Maj/juni   Pingstdagen 

• 6 juni   Sveriges nationaldag 

• Juni   Midsommardagen 

• 14 juli   Kronprinsessans födelsedag 

• 8 augusti   Drottningens namnsdag 

• September   Dag för val till riksdagen 

• 24 oktober   FN-dagen	

• 6 november Gustav Adolfsdagen 

• 10 december Nobeldagen 

• 23 december Drottningens födelsedag 

• 25 december Juldagen 

 

Övriga	flaggdagar	

• 6 februari   Samernas nationaldag 

• 27 januari  Förintelsens minnesdag  

• 24 februari  Sverigefinnarnas dag 

• 8 mars  Internationella kvinnodagen 

• 8 april   Romernas internationella dag 

• 9 maj   Europadagen 

• 17 maj  Internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi 

• 17 maj  Lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson  

• 15 juli   Tornedalingarnas dag 

	

4 Övrig flaggning 

4.1 Officiella besök  

Vid officiella besök hos kommunen hissas den svenska flaggan och gästens 
nationalitetsflagga på kommunens flaggstänger vid kommunhuset.  

4.2 Dödsfall  

Vid dödsfall av ledamot i kommunfullmäktige, nämnd, kommunstyrelsen eller 
styrelse i kommunalägt bolag används kommunens officiella flaggstänger vid 
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kommunhuset. Det gäller även vid bortgång av tidigare ordförande i 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

Vid personals bortgång används arbetsplatsens flaggstång. Om arbetsplatsen 
saknas flaggstång används kommunens officiella flaggstänger vid kommunhuset. 

4.3 Studenten och skolavslutningar 

Vid studentenen och skolavslutningar flaggar berörda verksamheter vid skolorna. 

4.4 Organisationsflaggor  

Inga kommersiella flaggor, förenings- och organisationsflaggor får hissas på 
kommunens officiella flaggstänger. 

5 Beslut om flaggning  

Beslut om annan flaggning på kommunens officiella flaggstänger fattas av 
kommunstyrelsen, som beslutar om vidare delegation. Flaggning vid jubileer, 
dödsfall etcetera kan ske på andra än kommunens officiella flaggstänger efter 
beslut av verksamhetsansvarig.  

6 Ansvar 

Kommunfullmäktige fastställer flaggpolicy. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer 
för flaggning. Kanslichef ansvarar för revidering av styrdokumenten.  

 

 


