Sida
1(4)
2016-02-23

Kommunfullmäktige/Stadskansliet
Avd: Sekretariatet
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 35 70 31

Flaggning vid officiella flaggstänger
Borås Stads Representationskommitté ansvarar för Borås Stads officiella flaggstänger.
Dessa är paradstängerna framför Rådhuset, stång på Rådhusets tak, paradstång
utanför Stadshusets entré samt stänger på Stadshusterassen.
På uppdrag av Borås Stads Representationskommitté ansvarar Servicekontoret för att
flaggning på Borås Stads officiella flaggstänger sker. Respektive förvaltning och bolag
ombesörjer sin egen flaggning.
Allmänna flaggdagar
I Sverige regleras flaggdagarna genom förordningen (1982:270) om allmänna
flaggdagar som utfärdats av regeringen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyårsdagen
H.M. Konung Carl XVI Gustafs namnsdag
H.K.H Kronprinsessan Victorias namnsdag
Påskdagen
H.M. Konung Carl XVI Gustafs födelsedag
Första maj
Pingstdagen
Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag
Midsommardagen
H.K.H Kronprinsessan Victorias födelsedag
H.M. Drottning Silvias namnsdag
FN-dagen
Gustav Adolfsdagen
Nobeldagen
H.M. Drottning Silvias födelsedag
Juldagen

1 januari
28 januari
12 mars
30 april
1 maj
6 juni
14 juli
8 augusti
24 oktober
6 november
10 december
23 december
25 december

På allmänna flaggdagar hissas svenska flaggan utanför Stadshuset, på Stora torget
samt på Rådhusets tak.
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Borås Stads lokala flaggdagar
Lokala flaggdagar är fastställda av Kommunfullmäktige och Borås Stads
Representationskommitté.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samernas nationaldag
Sverigefinnarnas dag
Internationella kvinnodagen
Romernas dag
Europadagen
Norges nationaldag
Tornedalingarnas dag
Pride Borås
Danmarks nationaldag
Islands nationaldag
Borås Stads födelsedag
Finlands nationaldag
Dag för val till riksdagen
Dag för val till Europaparlamentet

6 februari
24 februari
8 mars
8 april
9 maj
17 maj
15 juli
5 juni
17 juni
29 juni
6 december

Nordiska ländernas nationaldagar flaggas vid Stora torget med en svensk och en
nordisk flagga.
Nationella minoriteters högtidsdagar flaggas vid Stora torget med en svensk och
respektive minoritets flagga.
I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella
minoriteter. Judarna har ingen fastställd nationaldag eller egen flagga, varför
flaggning för denna grupp tills vidare ej sker.
Internationella kvinnodagen flaggas vid Stora torget med svenska flaggan
Europadagen flaggas vid Stora torget med en svensk och en unionsflagga
Under Borås Pride flaggas vid Stora torget med två regnbågsflaggor samt vid
Stadshusterassen varannan svensk och varannan regnbågsflagga under de dagar
festivalen pågår.
Val till riksdagen äger rum vart fjärde år. På den dagen val sker flaggas vid Stora
torget och vid Stadshuset med svensk flagga.
Val till Europaparlamentet äger rum vart femte år. På den dagen val sker i Sverige
flaggas vid Stora torget med en svensk flagga och en unionsflagga, vid Stadshuset
med svensk flagga.
I övrigt flaggas utanför Stadshuset, på Stora torget och Rådhusets tak med svensk
flagga.
Rekommenderad tillfällig flaggning
Vid av Regeringskansliet, Länsstyrelsen m.fl. rekommenderad flaggning gäller samma
som för allmän flaggning, om inte annat meddelas.
Representationskommitténs ordförande avgör om flaggning ska ske. Flaggorder
skickas med e-post till förvaltningar och bolag, Securitas i Borås, televäxeln samt
Stadshusets reception.
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Officiell tillfällig flaggning
Utöver på allmänna flaggdagar sker flaggning på de officiella stängerna vid kunga- och
statsbesök samt besök av utländsk offentlig delegation
Vid kunga- och statsbesök och vid offentlig delegations besök flaggas på
•
•
•

paradstången vid Stadshusets entré
paradstängerna på Stora torget, Rådhusets tak
den lokal eller plats där sammankomsten äger rum

Vid offentlig delegations besök flaggas på
•

de fyra flaggstängerna på Stadshusterassen. Två svenska flaggor och två gästande
lands flaggor. Den svenska flaggan intar alltid hedersplatsen.

Övrig tillfällig flaggning
Organisationer och arrangörer kan ansöka hos Representationskommittén om
flaggning på någon av de officiella stängerna vid
•
•
•
•

internationella tävlingar eller arrangemang
svenska mästerskap
organisationers riksomfattande kongresser
jubiléer, besök och lokala evenemang enligt särskild prövning

Ansökan till Representationskommittén om övrig tillfällig flaggning skickas till Borås
Stad, Representationskommittén, 501 80 Borås, eller boras.stad@boras.se.
Flaggning vid dödsfall
Flaggning vid dödsfall kan, efter beslut av Representationskommitténs ordförande,
ske:
•
•
•

vid anställds eller förtroendevalds begravning.
vid katastrof i Borås med flera dödsfall, eller på annan ort där flera
Boråsmedborgare omkommer.
vid dödsfall i det offentliga Sverige eller katastrofer i andra kommuner eller
länder.

Vid anställds eller förtroendevalds bortgång, vid dödsfallet verksam inom Borås
Stad, sker flaggning på begravningsdagen med svenska flaggan utanför Stadshuset.
Flaggning i övrigt vid dödsfall kan vara dels kommunens officiella flaggning på
paradstången vid Stadshusets entré samt i vissa fall på paradstängerna vid Stora
torget, dels varje förvaltnings eller bolags flaggning vid respektive byggnad.
Officiell flaggning vid Stora torget sker efter prövning av Representationskommittén i
varje enskilt fall.
Varje förvaltning och bolag kan själv besluta om flaggning på egen stång för anställd.
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Flaggning på halv stång sker på med svenska flaggan. På begravningsdagen flaggas på
halv stång fram till att begravningsakten är slut, därefter hissas flaggan på hel stång.
Om flaggning på halv stång råkar sammanfalla med allmän flaggdag eller kommunal
flaggdag, äger flaggning på halv stång företräde.
Möjlighet till kondoleans kan arrangeras i Stadshuset, plan 3.5. Utrustning, s.k.
minneslåda, finns i vigselrummet på plan 1. Vid kondoleans i det offentliga Sverige
eller katastrofer i andra kommuner eller länder skall arkivbeständigt papper användas.
Kommunflagga
Borås Stads flagga med ullsaxarna på är en offentlig symbol för Borås Stad och får
endast användas som sådan.
Borås Stads flagga är ej föremål för försäljning eller gåva.
Borås Stads flagga ska vara hissad utanför Stadshuset under all övrig tid som
utsmyckning och för att profilera staden.
Övrig information om flaggning
Borås Stad tillåter endast nationsflaggor, de under rubriken Borås lokala flaggdagar
ovan uppräknade flaggorna och kommunflaggan på de officiella flaggstängerna. Vid
Stadshuset endast med svensk flagga alternativt kommunflagga.
Borås Stads Representationskommittés flaggor förvaras på Servicekontoret
Flaggor hissas kl. 08.00 och halas vid solens nedgång alternativt arbetsdagens slut,
dock tidigast 16:00.
Vid utfärdade värdervarningar med stark vind hissas inte flaggor vid Stora torget eller
utanför stadshuset då det medför stora risker för skador på flaggor och stänger.

