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105.1 

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS FLAGGNING 
 
Flaggning på kommunens flaggstänger med svensk flagga, EU-flagga och 
kommunflagga ska ske enligt följande: 
 
1. Dagar för flaggning 
Flaggning med svensk flagga ska ske: 
• Vid allmänna flaggdagar. Allmänna flaggdagar ska respekteras och flagg-
ning bör ske vid de institutioner som har flaggstång. Vid de platser där det 
finns mer än en flaggstång ska flagga hissas på samtliga stänger. 
• Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen 
• På internationella kvinnodagen den 8 mars 
• Vid dag för skolavslutning 
• Vid svåra katastrofer eller olyckor med dödsoffer (efter särskilt beslut). 
• Om någon anställd avlider, arbetsdagen efter, samt begravningsdagen. 
(Flaggningen ombesörjs av och vid respektive arbetsplats). 
• Om någon ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd 
avlider, arbetsdagen efter, samt begravningsdagen. (Flaggningen ombe-
sörjs av och vid respektive förvaltning). 
• Flaggan hissas också vid andra speciella tillfällen om och där kommunsty-
relsens ordförande och/eller kommunchefen så beslutar. 
 
På Europadagen den 9 maj ska flaggning ske med svensk flagga, EU-flagga 
och kommunflagga. 
 
Vid allmänna flaggdagar och andra speciella tillfällen flaggas med svenska 
flaggan på samtliga stänger. Övrig tid under perioden 15 april till och med 
15 oktober flaggas med kommunflaggor på platser som finns angivna i de 
regler som gäller för Marks kommuns flaggning. 
 
2. Tid för hissning och halning av svensk flagga 
Marks kommun följer Rikskommittén Sveriges Nationaldag rekommen-
dationer gällande flaggningstider. ”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”. 
 
3. Tillägg/undantag 
Vid kommunhuset i Kinna flaggas det hela året. Då det inte är flaggdag 
enligt ovan flaggas det vid kommunhuset med svensk flagga, EU-flagga 
och kommunflagga. 
 
Vid kommungränsen, mot Varberg, Härryda och Borås flaggs med 
kommunflaggor hela året, även på allmän flaggdag. 
 
Kommunens officiella flaggstänger i Skene, Horred, Fritsla och Sätila får 
användas av byalag alternativt annan lokal förening för att hissa kommun-
flaggor, svensk flagga samt EU-flagga året runt. 
 


