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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Kommundirektören
Dokumentet gäller från: 2020-03-31
Dokumentet gäller för: Kommunledningsförvaltningen
Dokumentansvarig: Ulf Svensson
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Bakgrund
Flaggning grundar sig på en lång tradition och är en internationell företeelse och 
principerna för flaggning är i stort sett lika världen över. Utgångspunkt för riktlinjer för 
flaggning grundar sig i: 

 Lag som Sveriges flagga (SFS 1982:269) och 
 Förordningen om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270). 

Syfte
Riktlinjens syfte är att fastställa vilka dagar som Värnamo kommun skall flagga samt 
vilken som har ansvar för flaggningen.

Organisation och ansvar
Tekniska förvaltningen ansvarar för flaggning på kommunens officiella flaggstänger. 
Beslut om flaggning vid andra tillfällen på kommunens officiella flaggstänger samt vid 
Åbron fattas av kommundirektören. Ansvaret för flaggning vid andra kommunala 
byggnader och anläggningar har ansvarig chef vid respektive arbetsplats.

Stadshusets flaggstänger
Vid Värnamo stadshus finns en flaggstång vid entrén samt tre flaggstänger utmed 
Storgatan som kommunen använder sig av vid olika flaggningstillfällen. Dessa 
flaggstänger är kommunens officiella flaggstänger. Flaggstången vid entrén är 
huvudflaggstången. På flaggstängerna utmed Storgatan bör den svenska flaggan hissas på 
mittenstången medan övriga flaggor hissas på höger, respektive vänster sida.

Rutiner

Flaggning på allmänna flaggdagar
Allmänna flaggdagar är fastställa i Förordningen om allmänna flaggdagar (SFS 
1982:270). Det här innebär att den svenska flaggan ska hissas på kommunens officiella 
flaggstänger vid stadshuset i Värnamo under dessa dagar. Dagarna är:

 1 januari - Nyårsdagen
 28 januari - Kungens namnsdag
 12 mars - Kronprinsessans namnsdag
 Påskdagen
 30 april - Kungens födelsedag
 1 maj
 Pingstdagen
 29 maj - Veterandagen
 6 juni - Sveriges nationaldag
 Midsommardagen
 14 juli - Kronprinsessans födelsedag
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 8 augusti - Drottningens namnsdag
 Val till riksdagen
 24 oktober - FN-dagen
 6 november - Gustav Adolfdagen
 10 december - Nobeldagen
 23 december - Drottningens födelsedag
 25 december – Juldagen

Flaggning vid andra tillfällen

Flaggning på Internationella kvinnodagen
Den internationella kvinnodagen Inträffar den 8:e mars. Då ska svenska flaggan hissas vid 
stadshuset.

Flaggning på Europadagen
Europadagen inträffar den 9:e maj. Då ska den svenska flaggan hissas tillsammans med 
EU-flaggan vid stadshuset.

Flaggning på HBTQ-dagen
HBTQ-dagen Inträffar den 17:e maj. Då ska svenska flaggan hissas tillsammans med 
regnbågsflaggan vid stadshuset.

Flaggning vid internationella besök
När Värnamo kommun tar emot gäster vid internationella besök, ska den svenska flaggan 
hissas tillsammans med det gästande landets flagga vid stadshuset. 

Flaggning vid dödsfall och begravning
Om flaggning på halvstång blir aktuellt på en allmän flaggdag, vid ett internationellt besök 
eller vid någon annan flaggning som Värnamo kommun har beslutat, har flaggningen på 
halvstång företräde. Flaggning ska ske på den bortgångnes arbetsplats i samband med 
dödsdagen eller dagen efter, samt på begravningsdagen. Chef för respektive arbetsplats 
ansvarar för att flaggningen utförs på ett värdigt sätt. På begravningsdagen skall flaggan 
hissas på halvstång, och ska vara det tills begravningen är över.

Flaggning på halvstång genomförs genom att flaggan först hissas till toppen, för att 
därefter omedelbart sänkas till 2/3 höjd (om det är en fristående flagga). Om det är en 
fasadflagga är det i stället halva höjden som gäller. 

Vid flaggning i samband med kunglig persons begravning eller landssorg, ska flaggan vara 
hissad på halvstång hela dagen. I samband med statsbegravning utfärdas särskilda 
bestämmelser för hur flaggning skall ske. 
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Flaggning vid kommunala anläggningar såsom skolor, boenden och 
idrottsanläggningar m.fl.

Flaggan ska vid olika tillfällen även hissas på de kommunala anläggningar som finns inom 
Värnamo kommun. De dagar som riktlinjen gäller är:

 På allmänna flaggdagar. Respektive chef för anläggningen ansvarar för att dessa 
dagar flaggas med svensk flagga.

 Vid dödsfall och begravning.
 Då anställd på berörd avdelning har avlidit.
 Då elev, förskolebarn eller vårdtagare vid berörd anläggning har avlidit.
 Vid andra tillfällen då särskilt beslut fattas av chef för respektive anläggning. Det 

här kan t.ex. gälla en skolavslutning eller vid internationellt besök.

Flaggning vid Åbron
I samband med arrangemang i Värnamo stad kan flaggning ske efter beslut av 
kommundirektören.

Flaggning på andra tillfällen enligt särskilt 
beslut av kommundirektören
Inga kommersiella flaggor ska hissas på kommunens flaggstänger. Förenings- och 
organisationsflaggor bör endast tillåtas vid undantagsfall. Det här ska då ske på initiativ 
från Värnamo kommun, eller genom skriftlig ansökan från respektive organisation. 


