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POLICY 3(5) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-14 TN 2019/00306 nr 1574 

Ny flaggpolicy 

Innehåll 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

1. Syfte och omfattning

2. På allmänna flaggdagar

3. Flaggning vid andra tillfällen

  

 



POLICY 4(5) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-14 TN 2019/00306 nr 1574 

1. Syfte och omfattning

Kommunens officiella flaggstänger finns i anslutning till kommunhuset i Bålsta. Policyn 

syftar till att tydliggöra vad som gäller för Håbo kommuns officiella flaggstänger. 

Mellan den 1 mars och den 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, men under resten av året 

hissas den först kl. 09.00. Flaggan halas vid solnedgång. Som ett allmänt rättesnöre 

brukar man säga att flaggan ska halas ner senast kl. 21.00. 

2. På allmänna flaggdagar

På allmänna flaggdagar ska svenska flaggan/flaggor hissas på kommunens officiella 

flaggstänger 

1 januari  Nyårsdagen
28 januari  Konungens namnsdag
12 mars  Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
30 april  Konungens födelsedag
1 maj
Pingstdagen
29 maj   Veterandagen
6 juni   Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
Midsommardagen
14 juli   Kronprinsessans födelsedag
8 augusti  Drottningens namnsdag
Dag för val till riksdag
24 november  FN-dagen
6 november  Gustav Adolf-dagen
6 december  Finlands självständighetsdag
10 december  Nobeldagen
23 december  Drottningens födelsedag
25 december  Juldagen



 

 POLICY 5(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-14 TN 2019/00306 nr 1574 

 

 

3. Flaggning vid andra tillfällen 

HBTQ-dagen och Stockholms prideparad 

Vid nedanstående tillfällen hissas Regnbågsflagga/flaggor på kommunens officiella 

flaggstänger. 

 17 maj    HBTQ-dagen 

 Dagen för prideparaden i Stockholm 

EU-dagen 

Vid nedanstående tillfällen ska EU-flaggan och svenska flaggan hissas på kommunens 

officiella flaggstänger 

 9 maj   EU-dagen 

 Dag för val till Europaparlamentet 

Sverigefinländarnas dag 

Håbo kommun är ett finskt förvaltningsområde. På Sverigefinländarnas dag ska 

Sverigefinländarnas flagga och svenska flaggan hissas på kommunens officiella 

flaggstänger. 

 24 februari  

Officiella besök 

Vid officiella besök hos kommunen hissas svensk flagga och gästens nationalitetsflagga på 

kommunens officiella flaggstänger. 

Beslut om flaggning 

När flaggning enligt ovan inte är aktuellt hissas kommunens logotype på de officiella 

flaggstängerna. Beslut om annan flaggning/flaggning vida andra tillfällen på kommunens 

officiella flaggstänger fattas av kommundirektören. Flaggning vid jubileer, dödsfall etc. kan 

ske på andra än kommunens officiella flaggstänger efter beslut av verksamhetsansvarig  

 

 

 

 

 

 

 




