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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 Riktlinjer för flaggning i Båstads kommun 

Riktlinjerna är kopplade till Båstads kommuns flaggpolicy och fastställer krav för 

kommunens flaggning. Generellt tillämpas regler och anvisningar från Riksarkivet. 

2 Flaggstänger 

Kommunens officiella flaggstänger vid kommunkontoret och Båstad torg regleras i 

antagen flaggpolicy. Därutöver har Båstads kommun flertalet flaggstänger i 

kommunen.  

Flaggstänger vid kommunala verksamheter – skola, särskilda boenden med flera – 

ansvarar respektive verksamhet för. Flaggstänger som ej finns vid 

verksamhetslokaler ansvarar Teknik och service för.  

3 Lagbestämmelser och krav 

Allmänna regler för flaggning i Sverige utgörs av lagen om Sveriges flagga 

(1982:269), förordningen om allmänna flaggdagar (1982:270) samt anvisningar 

utgivna av stiftelsen Sveriges Nationaldag. 

4 Flaggtider 

Under tiden 1 mars till 31 oktober hissas flaggan kl. 08:00. Under resterande del 

av året hissas flaggan kl. 09:00. Flaggning sker generellt till solens nedgång eller 

senast kl. 21, men flaggan kan även halas vid arbetsdagens slut, dock tidigast kl. 

15:30. För kommunens officiella flaggstänger ska särskilda skäl föreligga för att 

halning ska tidigareläggas. 

5 Flaggornas placering och storlek 

5.1 Placering 

Flaggorna ska placeras utifrån "heraldiskt höger" och "heraldiskt vänster". Detta 

innebär, att man ställer sig med ryggen mot den plats eller byggnad som skall 

flaggsmyckas. "Heraldiskt höger" finns då på höger hand och ”heraldiskt vänster” 

på vänster hand om mittenflaggstången.  

Svenska flaggan ska inneha den förnämsta platsen. Vid udda antal flaggstänger 

innebär det att den svenska flaggan hissas på den mittersta flaggstången och vid 
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jämt antal flaggstänger hissas den svenska flaggan på den flaggstång av de två 

mittersta som är heraldiskt höger.  

Vid flaggning med nordiska nationsflaggor ordnas flaggorna alfabetisk efter 

ländernas svenska namn, från heraldiskt höger till heraldiskt vänster från mitten 

och utåt  

Vid flaggning med internationella nationsflaggor ordnas flaggorna alfabetisk efter 

nationernas franska namn, från heraldiskt höger till heraldiskt vänster från mitten 

och utåt. 

5.2 Storlek 

Flaggornas storlek ska följa flaggstångens storlek. Flaggans längd bör vara en 

fjärdedel av flaggstångens längd, om inte flaggan är utformad på ett sådant vis att 

det inte går att upprätthålla. 

Flaggor med kommunens vapen ska finnas i två storlekar:  

• Flagga 150 x 240 cm för flaggstång som är 10 meter 

 • Flagga 180 x 300 cm för flaggstång som är 12 meter 

En mindre stormflagga kan användas vid hårt väder för att förhindra att 

flaggstången skadas.  

6 När ska flaggan slängas 

En flagga som är sliten, trasig eller urblekt ska ej flaggas med. Grundregeln är att 

en kasserad flagga ska behandlas med respekt. En gammal flagga ska inte ligga och 

skräpa eller användas till annat, utan bör återlämnas till flaggtillverkaren för 

destruktion. 

7 Ansvar 

Kommunfullmäktige fastställer flaggpolicy. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer 

för flaggning. Teknik och service ansvarar för att flaggning sker vid kommunens 

officiella flaggstänger enligt riktlinjerna. Kanslichef ansvarar för revidering av 

styrdokumenten.  

Den som ansvarar för t ex besök eller liknande då det ska flaggas ansvarar för att 

meddela detta till den avdelning som ansvarar för flaggning. 
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8 Beslutade flaggdagar 

8.1 Så här flaggar Båstads kommun  

Dagar då det inte är allmän eller övrig beslutad flaggdag kan Båstads kommuns 

flagga eller svensk vimpel användas (korsvimpel får ej användas). 

Vid flaggning på kommunens officiella flaggstänger ska den Svenska flaggan 

hissas tillsammans med övriga (exempelvis minoritetsflaggorna, Prideflaggan 

på IDAHOT-dagen, Europadagen eller FN-flaggan på FN-dagen). Svenska flaggan 

ska alltid ha honörsplats. 

Kommunens flaggdagar regleras i kommunfullmäktiges antagna flaggpolicy.  

9 Flaggning vid dödsfall 

Vid dödsfall hissas flaggan på halv stång på dödsdagen eller dagen efter, samt på 

begravningsdagen. När begravningen är över på begravningsdagen, hissas flaggan 

i topp. Om flaggning på halv stång råkar sammanfalla med allmän flaggdag, äger 

flaggning på halv stång företräde. 

10 Beslut om övrig flaggning 

Beslut om flaggning övrig tid, såsom flaggning vid speciella tillfällen, officiella 

besök, vid större evenemang, festivaler eller andra tillfällen fattas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott eller den som de utser i sitt ställe. 

 


