FALKENBERGS KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

5.7

REGLER FÖR OFFICIELL KOMMUNAL FLAGGNING PÅ KOMMUNENS
FLAGGSTÄNGER
Antagna av kommunstyrelsen 2001-11-13 § 206
Ändrad av kommunfullmäktige 2014-06-24 § 105 (KS 2014-125) p. 10

Med officiell kommunal flaggning avses flaggning på en eller flera av flaggstängerna vid Stadshuset.

Gäller fr o m
2001-12-01

Dnr 2001:408

Officiell kommunal flaggning sker:
1.

På allmänna flaggdagar.

2.

Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen.

3.

Vid officiella besök.

4.

Vid vänortsbesök.

5.

Vid större sammankomster av rikskaraktär.

6.

Vid större idrottsevenemang av minst SM-karaktär eller landskamp.

7.

Vid dödsfall ifråga om anställd i aktiv tjänst eller aktiv förtroendevald i
fullmäktige eller styrelse/nämnd. * **

8.

Vid dödsfall ifråga om pensionerad anställd eller avgången förtroendevald som innehaft uppdrag av särskild betydelse. * **

9.

Vid begravning när kommunen är officiellt företrädd. * **

10.

Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut.
- Internationella kvinnodagen, 8 mars
*

I de fall som berör anställda vid institutioner med egna flaggstänger
(som t ex skolor och servicehus) förutsättes att flaggningen i princip
sker på dessa flaggstänger.

** Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag
äger, enligt vedertagna regler, flaggning på halv stång företräde.
Beslut om flaggning enligt punkterna 2-10 fattas av någon av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande, kommunchef eller
kommunsekreterare.
Flaggning på övriga flaggstänger på allmänna platser enligt punkterna 1-10
sker enligt praxis och om särskild anledning finns. För denna flaggning ansvarar kultur- och fritidsförvaltningens parkavdelning.
Flaggning på andra kommunala flaggstänger (t ex vid skolor eller servicehus)
sker efter beslut på respektive institution. Kommun- eller förvaltningsgemensamma anvisningar skall dock följas.
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FALKENBERGS KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

5.7

REGLER FÖR UPPLÅTELSE AV KOMMUNENS FLAGGSTÄNGER FÖR
REKLAMFLAGGNING_______________________________________________________________
antagna av kommunstyrelsens arbetsutskott 1991-08-06 § 378 med ändring
Gäller fr o m
1993-09-21 § 461
1991-08-06
Dnr 1991:273
1993:571
1.

Föreningar, som vill göra PR för ett visst arrangemang, kan få möjlighet att
under kortare tid, exempelvis en vecka, använda kommunens flaggstänger
härför.

2.

Företag, som vill göra PR för ett visst arrangemang, som bedöms vara av
intresse för kommunen, kan få möjlighet att under kortare tid, exempelvis
en vecka, använda kommunens flaggstänger härför.

3.

Flaggningens ändamål och utformning skall bedömas vara lämpliga.

4.

Flaggstängerna på Rådhustorget får ej användas för reklamflaggning.

5.

Ingen reklamflaggning får äga rum på allmänna flaggdagar.

6.

”Bokning” av reklamflaggning sker i den ordning ansökningarna kommer
in.

7.

Kommunens egna önskemål om flaggning går alltid först och bryter även
redan ”bokad” reklamflaggning.

8.

I punkt 1 och 2 omnämnd flaggning får ske kostnadsfritt.

9.

All handläggning av utnyttjande av flaggstänger för reklamflaggning sker
på parkavdelningen.

Gäller fr o m
1993-10-01

Gäller fr o m
1993-10-01

Gäller fr o m
1993-10-01

10. Delegation ges till stadsträdgårdsmästaren att besluta om tillämpningen
av dessa regler.
11. Dessa regler gäller flaggstänger på allmänna platser, alltså ej dem vid
skolor och andra institutioner.
_________________
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