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Borås Stads 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.
Allmänna flaggdagar
Allmänna flaggdagar ansvarar Servicekontoret för att flagga på Borås Stads officiella
flaggstänger. Respektive förvaltning och bolag ombesörjer sin egen flaggning.
Samma som för allmän flaggdag gäller Borås stads födelsedag, de nordiska ländernas
nationaldagar, internationella kvinnodagen och Sverigefinnarnas dag.
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.
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 Stadshus Terassen. 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
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Övrig information
Borås Stad tillåter endast nationsflaggor och kommunflaggan på de officiella
flaggstängerna.
Borås Stads flagga med ullsaxarna på är en offentlig symbol för Borås Stad och kan
endast användas i det sammanhanget.
Borås Stads flagga är ej föremål för försäljning eller gåva.
Vid dödsfall
Flaggning vid dödsfall sker
•
•
•

Vid anställds eller förtroendevalds bortgång, se ”flaggning vid dödsfall”
Vid katastrof i Borås med flera dödsfall, eller på annan ort då flera boråsare
omkommer.
Vid dödsfall i det offentliga Sverige eller katastrofer i andra kommuner eller
länder, efter beslut av Representationskommitténs ordförande.

Vid sådana tillfällen sker flaggning på stången utanför Stadshusets entré.
Möjlighet till kondoleans kan arrangeras i Stadshuset, plan 3.5. Utrustning, s.k.
minneslåda, finns i vigselrummet på plan 1. Vid kondelans i det offentliga Sverige
eller katastrofer i andra kommuner eller länder skall arkivbeständigt papper användas.
Ansökan om flaggning
Ansökan till Representationskommittén om övrig flaggning skickas till Borås Stad,
Representationskommittén, 501 80 Borås, eller boras.stad@boras.se.

