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REGLER FÖR MARKS KOMMUNS FLAGGNING 
 
Flaggning på kommunens flaggstänger ska ske i enlighet med de riktlinjer 
som antagits av kommunstyrelsen den 1 februari 2010, § 1. 
 
Riktlinjerna kompletteras med regler enligt följande: 
 
1. Platser för kommunal flaggning 

• Vid kommunhuset i Kinna 
• Mor Kerstins Torg i Kinna 
• I anslutning till Kinna resecentrum 
• Skene centrum 
• Kunskapens hus i Skene 
• Fritsla centrum 
• Horred centrum 
• Sätila centrum 

Tre flaggstänger placeras vid vardera platsen. 
 

• Vid andra kommunala byggnader och anläggningar enligt 
överenskommelse med respektive nämnd 
 
Vid allmänna flaggdagar och andra speciella tillfällen i enlighet med 
kommunens riktlinjer för flaggning ska det flaggas med svenska flaggan på 
samtliga stänger. Övrig tid under perioden 15 april till och med 15 oktober 
flaggas med kommunflaggor på dessa platser. 
 
Vid kommunhuset i Kinna flaggas det dock hela året. Då det inte är 
flaggdag enligt ovan flaggas det vid kommunhuset med svensk flagga,  
EU-flagga och kommunflagga. 
 
2. Ansvarig för beslut om flaggning utöver vid allmänna flaggdagar 
och dagar som anges i riktlinjerna 

• Vid katastrofer/olyckor tar kommunchefen initiativ till och beslutar om 
flaggning. 

• Om anställd avlider har dennes chef eller ersättare ansvar för att flaggning 
sker. 

• Om ledamot i fullmäktige/styrelse/nämnd avlider har ordföranden eller vice 
ordföranden ansvar för att flaggning sker. 
 
3. Flaggningens genomförande 

• Teknik- och servicenämnden har ansvaret för att kommunens officiella 
flaggning vid kommunhuset i Kinna, Mor Kerstins Torg, Kinna resecentrum, 
Kunskapens hus samt Skene, Fritsla, Horred och Sätila centrum genomförs 
i enlighet med dessa regler. 

• För flaggning vid andra kommunala byggnader ansvarar respektive nämnd. 
Teknik- och servicenämnden utför flaggning efter beställning och inom 
ramen för debiterbar verksamhetsservice. 

• Flaggan hissas på hel stång på allmänna flaggdagar och andra speciella 
tillfällen i enlighet med kommunens riktlinjer för flaggning. Vid de platser 
där det finns mer än en flaggstång ska flagga hissas på samtliga stänger. 
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• Flaggan hissas på halv stång då ledamot eller anställd avlidit. Vid dessa 
tillfällen hissas flaggan på halv stång arbetsdagen efter den dag då 
dödsfallet blivit känt, samt begravningsdagen fram till jordfästningen, 
varefter flaggan hissas på hel stång. Flaggan hissas då först i topp och 
halas sedan ner en tredjedel av stångens längd. När jordfästningen ägt rum 
hissas flaggan först i topp varefter den halas ner antingen omedelbart eller 
vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00. 

• Vid dödsfall hissas flaggan på de platser där nämnds-ordförande, 
förvaltningschef eller områdeschef så beslutar. 
 
4. Tid för hissning och halning 
Marks kommun följer de av Rikskommittén Sveriges Nationaldag 
rekommenderade flaggningstiderna vad gäller svenska flaggan: ”Från 
första mars till och med sista oktober hissas flaggan klockan åtta och halas 
ned vid solens nedgång, dock senast klockan tjugoett samt vintertid från 
och med första november hissas flaggan klockan nio och halas ned vid 
solens nedgång eller senast klockan tjugoett. Om flaggan är belyst får den 
vara hissad efter solens nedgång. Formalismen skall dock inte drivas så 
långt att flaggningen uteblir om “normtiderna” inte kan hållas”. 
 
Det innebär följande tider för Marks kommuns flaggning: 
Från och med 1 mars till 31 oktober 

• Flaggan hissas kl 08:00 
• Flaggan halas ner vid solens nedgång dock senast kl 21.00 

 
Från och med 1 november till och med 28 (29) februari 
• Flaggan hissas kl 09:00 
• Flaggan halas ner vid solens nedgång 

 
Om flaggan är belyst får den vara hissad även efter solens nedgång. 
 
När flaggan hissas/halas får detta ske tidigast 60 minuter från denna 
tidtabell. 
 
5. Kostnaderna för flaggning belastar respektive berörd nämnd 
Flaggning på allmänna flaggdagar och andra speciella tillfällen i enlighet 
med kommunens riktlinjer för flaggning vid kommunhuset i Kinna, Mor 
Kerstins Torg, Kinna resecentrum, Kunskapens hus samt Skene, Fritsla, 
Horred och Sätila centrum utanför ordinarie arbetstid utförs och bekostas 
av teknik- och servicenämnden. 
 
All övrig flaggning utförs av teknik- och servicenämnden men bekostas av 
beställande verksamhet inom ramen för debiterbar verksamhetsservice. 
 
6. Material 
Teknik- och servicenämnden ansvarar för att flaggstänger inkl. linor är i 
god ordning samt för att bekosta och hålla förråd avseende svenska 
flaggan för de officiella flaggstängerna och ev. internationella flaggor för 
flaggningen vid kommunhuset och Kunskapens hus. För övriga svenska 
flaggor ansvarar respektive verksamhet. Kommunledningskontoret svarar 
för att bekosta och hålla förråd avseende kommunflaggor. 
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7. Externa önskemål om flaggning 
Förening eller annan extern organisation kan för speciella händelser ansöka 
om att kommunen genomför officiell flaggning av viss omfattning. Sådan 
ansökan bereds av kommunlednings-kontoret och beslut fattas av 
kommunchefen. 
 
Ansökan ställd till Marks kommun, Kommunledningskontoret,  
511 80 Kinna, ska vara insänd senast 10 dagar före den aktuella 
flaggdagen. 
 
8. Internationell flaggning 
Vid internationell flaggning ska den svenska flaggan ha den förnämsta 
platsen. De utländska flaggorna placeras i alfabetisk ordning efter 
ländernas svenska namn. Vid udda antal flagg-stänger hissas den svenska 
flaggan på mittenstången. De utländska flaggorna placeras sedan från 
mitten och utåt varannan till höger och varannan till vänster i alfabetisk 
ordning. Vänster och höger ses med utgångspunkt från den byggnad som 
ska smyckas. Vid jämnt antal flaggstänger hissas svenska flaggan på den 
högra av mittstängerna. 
 
Reglerna antas den 19 februari 2010. 
 


