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Riktlinjer
Flaggan har ett stort symbolvärde för många människor och används för att
uppmärksamma särskilda tillfällen. Det har utvecklats en stark tradition hos
enskilda och organisationer att flagga vid särskilda dagar och Sverige har även
ett antal flaggdagar som är fastställda nationellt. Mot bakgrund av detta är det
viktigt att kommunens flaggning sker på ett sätt och vid tidpunkter som medborgarna kan känna samband med. Kommunens ambition med dessa riktlinjer
är att tydliggöra vilka dagar kommunen ska högtidlighålla genom flaggning
och hur detta ska ske.
Riktlinjerna gäller för kommunens officiella flaggstänger. Av styrdokumentet
och flaggkalendariet framgår vilken flagga som ska hissas på respektive dag.
Botkyrka kommuns officiella flaggstänger

Botkyrka kommuns officiella flaggstänger utgörs av de två högsta flaggstängerna som är belägna på fram- och baksidan av kommunalhuset. Dessa flaggstänger förvaltas av tekniska förvaltningen. Beställning av flaggning ska ske
årsvis och görs av kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ansvarar också för att bevaka och uppdatera flaggkalendariet.
Dessa riktlinjer är vägledande men inte styrande för övriga kommunala flaggstänger i Botkyrka.
Flaggning i Botkyrka kommun
Allmänna flaggdagar



Flaggning sker på de dagar som regeringen har beslutat om. Allmänna
flaggdagar regleras genom särskild förordning (SFS 1982:270).



Vid allmänna flaggdagar flaggar Botkyrka kommun med svenska flaggor på kommunens officiella flaggstänger. Se flaggkalendariet för mer
information över vilka dagar som regeringen utlyst som allmänna
flaggdagar.

Flaggning vid Sveriges nationella minoritetsdagar



Botkyrka kommun uppmärksammar samtliga av de genom lag skyddade och stödda minoriteterna. Flaggning sker på kommunens officiella
flaggstänger. Den judiska minoriteten har ingen flagga eller fastställd
högtidsdag. Den judiska minoriteten uppmärksammas därför med
flaggning med den svenska flaggan på det judiska nyåret (Rosh
Hashana).



Då Botkyrka kommun erhåller status som finskt förvaltningsområde
högtidlighålls Sverigefinländarnas dag genom flaggning. Vid Sverigefinländarnas dag flaggar Botkyrka kommun med två Sverigefinländska
flaggor och två finska flaggor på vardera sida av kommunalhuset.
Flaggning sker då på de lägre flaggstängerna.

Stockholm Pride



Botkyrka kommun ska vara en öppen, inkluderande och välkomnande
kommun. För att uppmärksamma HBTQ-frågor flaggar kommunen
med regnbågsflaggan under Stockholm Pride. Under Stockholm Pride
flaggar Botkyrka kommun med regnbågsflaggan. Flaggning sker på
kommunens officiella flaggstänger.

Internationella kvinnodagen



Internationella kvinnodagens syfte är att uppmärksamma och främja
lika rättigheter och jämställdhet. Botkyrka kommun uppmärksammar
dagen genom att flagga med den svenska flaggan. Flaggning sker på
kommunens officiella flaggstänger.

Internationella samarbeten



Botkyrka kommun uppmärksammar två specifika dagar för det europeiska samarbetet, vilka är: Europadagen samt dagen för valet till Europaparlamentet. Vid dessa två dagar flaggar Botkyrka kommun med
svenska flaggan på kommunens officiella flaggstänger samt med två
europeiska flaggor på respektive sida om den officiella flaggstången.



Vid FN-dagen flaggar Botkyrka kommun med den svenska flaggan på
kommunens officiella flaggstänger samt med två FN-flaggor på respektive sida om de officiella flaggstängerna.

Officiella besök



Botkyrka kommun är en internationell kommun som genom internationell samverkan knyter kontakt med organisationer utanför nationsgränsen. Vid officiella besök i Botkyrka kan flaggning, utöver det som
anges i detta styrdokument och flaggkalendarium, ske. Botkyrka flaggar då med gästens nationalitetsflagga. Beslut om sådan flaggning fatttas av kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten till.

Studentavslutning i Botkyrka kommun



På studentavslutningsdagen för kommunens fyra gymnasieskolor ska
flaggning med den svenska flaggan ske på kommunens officiella flaggstänger.

Flaggning på halvstång



Flaggning på halvstång på de officiella flaggstängerna kan ske vid dödfall och begravning då ledamot i kommunfullmäktige, nämnd/styrelse
och styrelse i kommunalt hel- och/eller delägt bolag avlidit.



Flaggning på halvstång på de officiella flaggstängerna kan även ske vid
dödsfall och begravning då anställd, vars arbetsplats är belägen i kommunalhuset, avlidit. Flaggning för anställda utanför kommunalhuset
sker på aktuell arbetsplats och beslutas av ansvarig chef.



Flaggning på halv stång kan även ske vid nationella sorgetillfällen.



De tillfällen då flaggan hissas på halv stång är på dödsdagen eller dagen efter eller den dag då dödsfallet blir känt och på begravningsdagen.
När begravningen är över, hissas flaggan i topp.

Beslut om flaggning på halv stång fattas av kommunstyrelsen eller den
kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten till.
Parti- och organisationsflaggor



Flaggning med parti- samt organisationsflaggor, utöver EU- och FNflagga, är inte tillåten. Avsteg från denna regel kan ske efter beslut av
kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten till.

Dagar då ingen offentlig flaggning sker



För dagar som inte omfattas av flaggkalendariet flaggar Botkyrka
kommun med kommunens flagga på de officiella flaggstängerna.

Beslut och ansvar om flaggning



Beslut om avvikelser eller övrig flaggning som inte anges i dessa riktlinjer kan fattas av kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten till.



Tekniska förvaltningen ansvarar för att flaggning sker i enlighet med
dessa riktlinjer samt fastställt flaggkalendarium.



Utbildningsförvaltningen ansvarar för att anmäla gymnasieskolornas
avslutningsdagar till kommunkansliet senast den 1 december för kommande år.



Kommunkansliet ansvarar för att sammanställa flaggningskalendariet
och överlämna det till Tekniska förvaltningen innan den 15 december
för kommande år.



Vid tillfälliga besök eller evenemang ska flaggbeställning göras senast
två veckor innan besöket/evenemanget äger rum.



Sammanställt flaggkalendarium ska publiceras på intranät samt kommunens externa webbsida, så snart kalendariet är sammanställt.

Bilaga – Kalendarium för allmänna- samt andra flaggdagar
Tid
1 januari
28 januari
6 februari
24 februari

Händelse
Nyårsdagen (allmän flaggdag)
Konungens namnsdag (allmän flaggdag)
Samernas nationaldag
Sverigefinländarnas dag

8 mars
12 mars
Mars-april*
8 april
30 april
1 maj
9 maj
maj-juni*
maj*,**
29 maj
6 juni
maj-juni, *
20-26 juni
14 juli
15 juli
28 juli
juli-augusti
8 augusti
september*,**
september*
24 oktober
6 november
10 december
23 december
25 december
Övriga dagar

Internationella kvinnodagen
Kronprinsessans namnsdag (allmän flaggdag)
Påskdagen (allmän flaggdag)
Romernas nationaldag
Konungens födelsedag (allmän flaggdag)
Första maj (allmän flaggdag)
Europadagen
Pingstdagen (allmän flaggdag)
Val till Europaparlamentet
Veterandagen (allmän flaggdag)
Sveriges nationaldag (allmän flaggdag)
Studentavslutning i kommunala gymnasieskolor
Midsommardagen (allmän flaggdag)
Kronprinsessans födelsedag (allmän flaggdag)
Bemärkelsedag för tornedalingar
S:t Botvids dag
Stockholm Pride
Drottningens namnsdag (allmän flaggdag)
Val till riksdagen (allmän flaggdag)
Judiska nyåret (Rosh Hashana)
FN-dagen (allmän flaggdag)
Gustav Adolfsdagen (allmän flaggdag)
Nobeldagen (allmän flaggdag)
Drottningens födelsedag (allmän flaggdag)
Juldagen (allmän flaggdag)
Dagar då ingen offentlig flaggning sker

Symbolförklaring
Ovan visas den/de flagga som ska hissas vid de olika högtidsdagarna.
* = Datum varierar från år till år.
** = Händelsen äger inte rum varje år.

