RIKTLINJER

Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07, § 338

Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun
Generellt tillämpas regler och anvisningar från Riksarkivet vilka också illustreras i
boken ”Flaggan och fanan”, Libers allmänna förlag, ISBN 91-38-09272-7.
Riktlinjerna gäller för hela kommunkoncernen.

1. Flaggningstider
Flaggan hissas


Tiden 1 mars – 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00



Tiden 1 november - 28 (29) februari hissas flaggan kl. 09.00

Flaggan halas


Tiden 7 december-3 januari halas flaggan kl. 11.50



Övrig tid halas flaggan vid solens nedgång dock senast kl. 21.00.

Vimpel får vara hissad dygnet runt.

2. Flaggdagar
Utöver flaggning på de allmänna flaggdagarna, enligt Förordningen om allmänna
flaggdagar SFS 1982:270, sker flaggning vid Kiruna Stadshus


på Sveriges granländers nationaldagar eller dess motsvarighet: Danmarks
grundlagsdag, Finlands självständighetsdag samt Islands och Norges nationaldagar



nationella minoriteters nationaldagar, högtidsdagar eller motsvarande och där
kommunen också är förvaltningsområde för minoritetsspråket



tillfällen som symboliserar demokrati: Europadagen, val till Europaparlamentet
samt Sametinget



vid besök av andra nationers statschefer eller motsvarande



övriga enstaka förekommande högtidsdagar efter beslut av kommunchefen
exempelvis i samband med lokal pridefestival
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3. Lokal tillämpning av flaggdagar
Flaggdagar fastställda av kommunchefen tillämpas.

4. Flaggning vid kommunanställdas dödsfall
Flaggning sker på halv stång på dödsdagen eller dagen efter dödsfallet vid
kommunanställdes dödsfall.
Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas till 2⁄3
av flaggstångens höjd.
Flaggningen sker om möjligt i anslutning till den kommunanställdes fysiska
arbetsplats. I de fall inga kommunala flaggstänger finns i anslutning till den
kommunställdes arbetsplats flaggas istället i första hand i anslutning till
”verksamhetens huvudsäte” och i andra hand vid Kiruna stadshus.
Flaggning på halv stång har företräde i förhållande till övriga flaggdagar.

5. Utlåning av flaggor
Flaggor kan lånas från kommunkontoret, inklusive regnbågsflaggan.
Flaggor lånas ut avgiftsfritt under maximalt 5 dagar i sträck till organisationer,
föreningar och företag förutsatt att de inte behövs i kommunkoncernen.
Eventuella skador som uppkommer i samband med lånet ersätts av låntagaren.

6. Flaggors inbördes ordning
Nationsflaggor


Svenska flaggan skall inneha den förnämsta platsen. Vid udda antal flaggstänger
innebär det att den svenska flaggan hissas på den mittersta flaggstången och vid
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
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Läns-, landskaps- och kommunflaggor


Flaggorna ska placeras enligt principerna för svenska flaggan



Flaggorna placeras efter nationsflaggor i honnörshänseende

Nationella minoriteters flaggor


Flaggning med flaggor som symboliserar nationella minoriteter äger rum för de
nationella minoriteter eller grupper av minoriteter där kommunen är
förvaltningsområde för minoritetsspråket



Flaggorna ska placeras enligt principerna för svenska flaggan



Flaggorna placeras efter nations-, läns och kommunflaggor i honnörshänseende

Regnbågsflaggan


Flaggan används i samband med lokala, offentliga pride-arrangemang och
flaggning beslutas av kommunchefen



Flaggan ska placeras enligt principerna för svenska flaggan



Flaggan används på samma sätt om vi flaggning med nationella minoriteters
flaggor

Socken-, organisations-, förenings- och företagsflaggor


Flaggorna bör endast i särskilda undantagsfall användas på kommunens officiella
flaggstänger och ska då placeras ytterst, efter nations-, läns-, kommun- och
minoritetsflaggor



Flaggorna bör inte hissas på halv stång



Flaggorna får vara hissade hela dygnet

7. Flaggors inbördes ordning vid flaggning utanför Kiruna Stadshus
Allmänna flaggdagar
Kiruna kommuns

Svensk flagga

Svensk flagga

EU-flagga

Samiska flaggan

flagga
Heraldiskt höger

Heraldiskt vänster

Sveriges grannländers nationaldagar
Svensk flagga

Grannlandets

Svensk flagga

Grannlandets

Svensk flagga
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flagga

flagga

Heraldiskt höger

Heraldiskt vänster

Nationella minoriteters nationaldagar och högtidsdagar
Svensk flagga

Minoritetsflagga

Svensk flagga

Svenska flagga

Heraldiskt höger

Svensk flagga

Heraldiskt vänster

Valdag
Svensk flagga

Aktuella

Svensk flagga

Svensk flagga

parlamentet

Kiruna kommuns
flagga

Heraldiskt höger

Heraldiskt vänster

Besök av andra länders statschefer eller motsvarande
Svensk flagga

Annan

Svensk flagga

nationsflagga

Annan

Svensk flagga

nationsflagga

Heraldiskt höger

Heraldiskt vänster

Dödsfall
Svensk flagga
på 2/3-dels stång
Heraldiskt höger

Heraldiskt vänster

8. Heraldiskt höger och vänster vid Kiruna stadshus
Utanför stadshuset finns fem flaggstänger och mittenstången är den förnämsta platsen
som alltid ska bära en svenska flagga när kommunen flaggar.
Vid flaggplaceringen på övriga flaggstänger används begreppen "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.
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Heraldiskt höger

Heraldiskt vänster

