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 Flaggpolicy
Bergs kommun 
Flaggning syftar till att uppmärksamma speciella dagar och högtider. 
Det finns inget krav på att myndigheter ska flagga på högtidsdagar, 
men det rekommenderas eftersom det hör till god sed. 

Bergs kommun har en officiell flaggstång och den finns utanför 
kommunkontoret i Svenstavik. 

I detta dokument fastställs reglerna för flaggning vid kommunens 
officiella flaggstång samt för övriga flaggstänger vid de olika verk-
samheterna i kommunen. Flaggpolicyn ska tydliggöra när flaggning 
ska ske och vem som ansvarar för flaggningen. Policyn ska även tyd-
liggöra vem som har rätt att ta beslut om flaggning vid tillfällen som 
inte framgår i denna policy. 

1. Bestämmelser gällande flaggning på 
Bergs kommuns officiella flaggstång 
1.1 När ska flaggningen ske 
Flaggning ska ske på de allmänna flaggdagarna, på de samiska flagg-
dagarna samt på de övriga dagar som finns angivna i denna policy. 
Flaggning kan ske på andra dagar efter att ansökan gjorts och god-
känts av kommundirektören. 

Flaggning sker i regel när flaggdagen infaller på en helgfri vardag. 
Undantag från detta är samernas nationaldag, Sveriges nationaldag, 
midsommardagen, FN:s internationella urfolksdag, dagen då den 
samiska flaggan godkändes samt dagar för val till europaparlamentet, 
kommunen, regionen, riksdagen och sametinget. Flaggning på dessa 
dagar ska ske oavsett om det är en helgfri vardag eller inte. 

När det inte är en specifik flaggdag ska Bergs kommuns flagga vara 
hissad. 
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1.2 Information om flaggning 
Dagar då flaggning sker med annan flagga än Bergs kommuns flagga 
ska det finnas information på kommunens officiella hemsida samt på 
Insidan om anledningen till flaggningen. Detta gäller även när flagg-
ning sker på halv stång efter samråd med den bortgångnes närmsta 
anhöriga. 

1.3 Tider för flaggning på helgfria vardagar 
Vid flaggdagar som infaller på helgfria vardagar ska flaggan hissas 
och halas enligt nedanstående tider: 
1 mars – 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. 
1 november – 28(29) februari hissas flaggan klockan 09.00. 

Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång eller senast 
innan ansvarig personal avslutar sitt arbetspass för dagen om flagg-
dagen infaller på en helgfri vardag. 

1.4 Flaggning på lördag och/eller helgdag 
När flaggdagen inträffar på en lördag eller helgdag ska flaggan hissas 
närmaste arbetsdag innan och halas närmaste arbetsdag efter flagg-
dagen. Flaggan ska vara belyst nattetid. 

1.5 Ansvar för flaggning 
På helgfria vardagar är det vaktmästaren som ansvarar för att flaggan 
hissas och halas den dagen. När flaggdagen infaller på en lördag eller 
helgdag så är det vaktmästaren som hissar flaggan närmaste arbetsdag 
innan flaggdagen samt halar flaggan närmaste arbetsdag efter flagg-
dagen. Ansvarig chef är avdelningschef för LSS verkställighet. På 
helger och helgdagar är det fastighetsjouren som finns tillgängliga vid 
behov. Ansvarig chef är fastighetschefen. 

1.6 Vid dödsfall 
Om en kommunanställd eller en förtroendevald går bort ska den flag-
ga som personen själv eller närmsta anhöriga har valt hissas på halv 
stång den dag då begravningen äger rum. Flaggan som används ska 
vara en av de flaggor som nämns i den här policyn eller vara godkänd 
av kommundirektören. Det är den närmsta chefen eller partiet som 
meddelar att flaggning på halv stång ska ske. Innan flaggning sker ska 
detta godkännas av de närmsta anhöriga. När begravningen är slut ska 
flaggan omedelbart halas. Flagga på halv stång har företräde framför 
de flaggdagar som finns angivna i denna policy. 

1.7 Vilka flaggor får användas 
De flaggor som får användas är EU-flaggan, FN-flaggan, den jämt-
ländska flaggan, regnbågsflaggan, den romska flaggan, den samiska 
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flaggan, den svenska flaggan, sverigefinländarnas flagga samt torne-
dalsflaggan. Om någon annan flagga ska användas ska det godkännas 
av kommundirektören. 

1.8 Underhåll och inköp av flaggor 
Vaktmästaren ansvarar för att det finns hela och rena flaggor. Vid 
behov av inköp av nya flaggor är det vaktmästaren som ansvarar för 
att inköp sker. 
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2. Flaggning på övriga flaggstänger inom Bergs 
kommun 
2.1 Bestämmelser för övriga flaggstänger 
De verksamheter i Bergs kommun som har en flaggstång vid verk-
samheten bestämmer över flaggstången så länge bestämmelserna inte 
strider mot bestämmelserna i denna policy. Det innebär att varje verk-
samhet bestämmer vilka av de utvalda flaggdagarna som de flaggar 
på och hur de flaggar vid dödsfall. Avdelningscheferna för respektive 
verksamhet är ansvariga för att flaggning sker och de bestämmer 
vem som sköter flaggningen hos dem. Om någon verksamhet önskar 
använda en flagga som inte finns med i den här policyn ska flaggan 
godkännas av kommundirektören innan flaggan används, se avsnitt 
1.7. 
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3. Dagar då flaggning ska ske 
3.1 Allmänna flaggdagar 
Sverige har 17 allmänna flaggdagar som har fastställts av riksdagen. 
Vid allmänna flaggdagar ska den svenska flaggan hissas på kommu-
nens officiella flaggstång samt på de flaggstänger där ansvarig avdel-
ningschef har bestämt att flaggning ska ske. Då flaggning innebär en 
kostnad har Bergs kommun valt att ta bort kungahusets namnsdagar. 
Eftersom flaggning främst sker på helgfria vardagar har de dagar som 
i regel alltid infaller på en helgdag tagits bort. Undantag är Sveriges 
nationaldag den 6 juni då den svenska flaggan hissas trots att dagen 
alltid infaller på en helgdag. 

Av de allmänna flaggdagarna flaggar Bergs kommun på följande 
dagar: 
• 30 april - Konungens födelsedag 
• 29 maj - Veterandagen 
• 6 juni - Sveriges nationaldag 
• 14 juli - Kronprinsessans födelsedag 
• 24 oktober - FN-dagen 
• 6 november - Gustav Adolfsdagen 
• 10 december - Nobeldagen 
• 23 december - Drottningens födelsedag 

3.2 Samiska flaggdagar 
Det finns 12 samiska flaggdagar. Bergs kommun har valt att flagga på 
samtliga samiska flaggdagar utom de dagar som huvudsakligen berör 
den samiska befolkningen i de andra nordiska länderna. När någon av 
flaggdagarna infaller på en helgfri vardag hissas den samiska flaggan 
på kommunens officiella flaggstång samt på de flaggstänger där an-
svarig avdelningschef har bestämt att flaggning ska ske. Undantag är 
samernas nationaldag den 6 februari, midsommardagen, den 9 augusti 
samt den 15 augusti då den samiska flaggan hissas även när flagg-
dagarna infaller på en lördag eller helgdag. 

• 6 februari - Samernas nationaldag 
• 25 mars - Marie bebådelsedag, en traditionell samisk högtidsdag 
• Midsommardagen 
• 9 augusti - FN:s internationella urfolksdag 
• 15 augusti - Samiska flaggan godkändes den 15 augusti 1986 
• 18 augusti - Samerådet grundades den 18 augusti 1956 
• 26 augusti - Sametinget i Sverige invigdes den 26 augusti 1993 
• 15 november - Isak Sabas födelsedag 
• 29 november - Elsa Laula Renbergs födelsedag 
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3.3 Övriga flaggdagar 
Dessa dagar syftar till att uppmärksamma samtliga fem nationella 
minoriteter, alla människors lika värde, EU och de demokratiska 
valen. Bergs kommun har även valt att uppmärksamma Republiken 
Jämtlands nationaldag samt Fjällgymnasiets studentdag. De flaggor 
som ska användas på respektive flaggdag står angivna bredvid flagg-
dagen. Flaggning ska ske på kommunens officiella flaggstång samt på 
de flaggstänger där ansvarig avdelningschef har bestämt att flaggning 
ska ske. Flaggning sker när flaggdagen infaller på en helgfri vardag. 
Undantag är dagar då val till europaparlamentet, sametinget, kom-
mun, region eller riksdag sker. 

• 27 januari – Förintelsens minnesdag. Vi flaggar med den svenska 
flaggan. 

• 24 februari – Sverigefinländarnas dag. Vi flaggar med sverigefin-
ländarnas flagga. 

• 8 mars – Internationella kvinnodagen. Vi flaggar med den svenska 
flaggan. 

• 12 mars – Republiken Jämtlands nationaldag. Vi flaggar med den 
jämtländska flaggan. 

• 8 april – Internationella Romadagen. Vi flaggar med den romska 
flaggan. 

• 9 maj – EU-dagen. Vi flaggar med EU-flaggan. 
• 15 juli – Bemärkelsedag för tornedalingar. Vi flaggar med torne-

dalsflaggan. 
• Dag för val till europaparlamentet. Vi flaggar med EU-flaggan. 
• Dag för val till sametinget. Vi flaggar med den samiska flaggan. 
• Dag för val till kommun, region och riksdagen. Vi flaggar med 

den svenska flaggan. 
• Pridedagar i Östersund. Vi flaggar med regnbågsflaggan. 
• Studenten. Vi flaggar med den svenska flaggan. 

3.4 Flaggning vid andra tillfällen 
Om flaggning ska ske vid andra tillfällen än de som finns angivna i 
flaggpolicyn ska en ansökan om detta inkomma till kommun-
direktören minst 10 arbetsdagar innan önskat datum för flaggning. 
Ansökan kan lämnas in av verksamheter inom kommunen, medborg-
are och företag. Blanketten ”Ansökan om flaggning” ska användas 
och den hämtas på www.berg.se. 

Om en flagga ska användas som inte finns angiven i Bergs kommuns 
flaggpolicy behöver även flaggan godkännas av kommundirektören 
innan flaggning kan ske. 
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